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 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทำเอกสารแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล

การเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑ซึ่งประกอบด้วยหลักการดำเนินการ

องค์ประกอบ เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การเทียบโอนผลการเรียน การรายงานผลการเรียน

และคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับเรื ่องเอกสารหลักฐานการศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาและหน่วยงาน

ที ่เกี ่ยวข้องนำไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา

แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในระดับชั้นเรียน แนวทางการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา เพื่อให้

เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับข้อปฏิบัติตามคำสั่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้ออกหนังสือ

ที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๑๕๓๑ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการรับโอนผลการเรียน

กรณีย้ายสถานศึกษา และได้จัดทำคำอธิบายแนวปฏิบัติตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. ๖๑๙/๒๕๕๒

ซึ่งได้ส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่งเพื่อแจ้งให้สถานศึกษาทราบและถือปฏิบัติแล้วนั้น และหนังสือ

ศธ ๐๔๐๑/๒๓๐๖๗ เรื่อง เอกสารหลักฐานการศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ เพื่อใช้เป็นแนวทางการจัดทำเอกสาร

หลักฐานการศึกษาฉบับภาษาอังกฤษ ในการจัดพิมพ์เอกสารแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ครั้งที่ ๓ ได้มีการทบทวน ปรับแก้ข้อความ

บางส่วน พร้อมทั้งเพิ่มเติมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาไว้ในภาคผนวก เพื่อให้เอกสารมีความ

สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนที่มีส่วนร่วมในการ

จัดทำเอกสารฉบับนี้ให้มีความสมบูรณ์ถูกต้องเพื่อเผยแพร่ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ

ต่อไป





   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คำนำในการพิมพ์ ครั้งที่ ๓ 





 กระทรวงศึกษาธิการได้มีคำสั่งให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ในโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนที่มีความพร้อมในการใช้หลักสูตร ในปีการศึกษา ๒๕๕๒ และใช้ในโรงเรียน

ทั่วประเทศ ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ใช้แนวคิดหลักสูตรอิงมาตรฐาน (Standards-

based Curriculum) กล่าวคือ เป็นหลักสูตรที่กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน โดยมาตรฐานการเรียนรู้ได้ระบุสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ เมื่อสำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้

ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาได้ยึดเป็นแนวทางในการดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียน

ได ้บรรลุคุณภาพตามมาตรฐานการเร ียนรู ้ด ังกล ่าวด ้วยการดำเน ินการบร ิหารจ ัดการอ ิงมาตรฐาน

(Standards-based Instruction) การวัดและประเมินผลที ่สะท้อนมาตรฐาน (Standards-based

Assessment) เพื ่อให้กระบวนการนำหลักสูตรไปสู ่การปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้จัดทำเอกสารประกอบหลักสูตรเพื่ออธิบายขยายความให้ผู้เกี่ยวข้อง

ทุกฝ่ายทั้งระดับชาติท้องถิ่นและสถานศึกษามีความเข้าใจที่ชัดเจนตรงกันรวมทั้งร่วมกันรับผิดชอบและทำงาน

ร่วมกันอย่างเป็นระบบ

 เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ที่จัดทำขึ้น ประกอบด้วย

เอกสารจำนวน๕เล่ม

 เล่มที่๑ แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาและใช้หลักสูตร

ตลอดแนว ทั้งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น และหลักสูตรสถานศึกษา

ตลอดจนแนวคิดสำคัญของการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลในชั้นเรียน นอกจากนั้นยังสื่อสารกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนและกำกับดูแลการจัดการศึกษา

 เล่มที่๒ แนวทางการจัดการเรียนรู ้ ให้ข้อมูลเกี ่ยวกับแนวคิดการจัดการเรียนรู ้ที ่มีมาตรฐาน

เป็นเป้าหมาย สื่อการจัดการเรียนรู้ การจัดทำคำอธิบายรายวิชา การจัดทำหน่วยการเรียนรู้ ตลอดจนแนวทาง

การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้

 เล่มที่๓ แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อแนะนำในการจัดทำ

ระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา แนวปฏิบัติที ่ดีในการวัดและประเมินผล

การเรียนรู้ที่ถูกต้องตามหลักวิชา แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในระดับชั้นเรียนที่นำไปสู่การพัฒนา

ผู้เรียนให้เต็มศักยภาพบนพื้นฐานของความแตกต่างระหว่างบุคคล

 เล่มที่๔ แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพอย่างรอบด้าน โดยเสนอเป็นแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ทั้งด้านกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ให้กับผู้บริหาร

ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

คำนำ 



 เล่มที่๕ แนวทางการพัฒนาการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้ข้อมูลเกี ่ยวกับ

นิยาม ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี้และเกณฑ์การให้คะแนนทุกระดับการศึกษา และมีการนำเสนอแนวคิด ทฤษฎี

หลักการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การวัดและประเมิน ตลอดจนการรายงานผลการประเมิน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ผู ้เชี ่ยวชาญแต่ละสาขา

คณาจารย์ ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนนักวิชาการของสำนักวิชาการ

และมาตรฐานการศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำเอกสารชุดนี้ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

หวังว่า เอกสารประกอบการใช้หลักสูตรทั้ง ๕ เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถพัฒนาหลักสูตร จัดการเรียนรู้ และดำเนินการวัดและประเมินผลได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาเยาวชนไทยให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะกระบวนการคิด เป็นคนดี มีคุณธรรม

และดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นสุข







       (นายชินภัทรภูมิรัตน)

       เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน



คำนำ 

๑. บทนำ       ๑

	 	 ❖	 จุดมุ่งหมายของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ๒

	 	 ❖	 การกำกับดูแลคุณภาพการศึกษา ๒

	 	 ❖	 การจัดทำระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา ๔

	 	 ❖	 การจัดการระบบงานวัดและประเมินผลการเรียน ๕

	 	 ❖	 การสนับสนุนด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

   หรือหน่วยงานต้นสังกัด ๙

๒. แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 พุทธศักราช๒๕๕๑     ๑๑

	 	 ❖	 หลักการดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

   พุทธศักราช๒๕๕๑  ๑๒

	 	 ❖	 องค์ประกอบของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

   พุทธศักราช๒๕๕๑  ๑๓

	 	 ❖	 เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ๑๖

   ๑. ระดับประถมศึกษา ๑๖

    ๑.๑ การตัดสินผลการเรียน ๑๖

    ๑.๒ การให้ระดับผลการเรียน ๑๗

    ๑.๓ การเลื่อนชั้น ๑๙

    ๑.๔ การเรียนซ้ำชั้น ๒๐

    ๑.๕ การสอนซ่อมเสริม ๒๐

    ๑.๖ เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา ๒๑

   ๒. ระดับมัธยมศึกษา ๒๑

    ๒.๑ การตัดสินผลการเรียน ๒๑

    ๒.๒ การให้ระดับผลการเรียน ๒๒

    ๒.๓ การเปลี่ยนผลการเรียน ๒๕

     ๒.๓.๑ การเปลี่ยนผลการเรียน“๐” ๒๕

     ๒.๓.๒ การเปลี่ยนผลการเรียน“ร” ๒๕

          หน้า

สารบัญ 



          หน้า

     ๒.๓.๓ การเปลี่ยนผลการเรียน“มส” ๒๕

     ๒.๓.๔ การเปลี่ยนผล“มผ” ๒๖

    ๒.๔ การเลื่อนชั้น ๒๗

    ๒.๕ การสอนซ่อมเสริม ๒๗

    ๒.๖ การเรียนซ้ำชั้น ๒๗

    ๒.๗ เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๒๘

    ๒.๘ เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๒๘

	 	 ❖	 การเทียบโอนผลการเรียน ๓๐

	 	 ❖	 การรายงานผลการเรียน ๓๓

๓. ภารกิจของสถานศึกษาด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ๓๗

	 	 ❖	 กรอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ๓๙

	 	 ❖	 แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ๓๙		

	 	 	 ●	 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๔๐

	 	 	 ●	 การประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน ๔๐

	 	 	 ●	 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๔๙

	 	 	 ●	 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๗๒

๔. ภารกิจของผู้สอนด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ๗๙

	 	 ❖	 ความหมายและความสำคัญของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียน ๘๑

	 	 ❖	 ประเภทของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ๘๒

	 	 ❖	 วิธีการและเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ๘๓

	 	 ❖	 หลักฐานการเรียนรู้ประเภทต่างๆ ๘๙

	 	 ❖	 เกณฑ์การประเมิน(Rubrics)และตัวอย่างชิ้นงาน(Exemplars) ๘๙

	 	 ❖	 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน:ประเมินอย่างไร ๙๑

	 	 ❖	 กระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร ๙๒

๕. เอกสารหลักฐานการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑ ๙๗

	 	 ❖	 เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ๙๘

   ๑. ระเบียนแสดงผลการเรียน(ปพ.๑) ๙๘

   ๒. ประกาศนียบัตร(ปพ.๒) ๙๘

   ๓. แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา(ปพ.๓) ๙๙

สารบัญ (ต่อ) 



	 	 ❖	 เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษากำหนด ๙๙

   ๑. แบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา ๙๙

   ๒. แบบรายงานประจำตัวนักเรียน ๙๙

   ๓. ใบรับรองผลการเรียน ๑๐๐

   ๔. ระเบียนสะสม  ๑๐๐

	 	 ❖	 แนวปฏิบัติในการจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียน(ปพ.๑) ๑๐๒

	 	 ❖	 แนวปฏิบัติในการจัดทำประกาศนียบัตร(ปพ.๒) ๑๓๖

	 	 ❖	 แนวปฏิบัติในการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา(ปพ.๓) ๑๔๘

เอกสารอ้างอิง       ๑๖๙

ภาคผนวกก ตัวอย่างการกรอกปพ.๑:ป,ปพ.๑:บและปพ.๑:พ ๑๗๑

ภาคผนวกข นิยามตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๑๗๙

ภาคผนวกค คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ๒๒๓

คณะผู้จัดทำ       ๒๕๒

          หน้า

สารบัญ (ต่อ) 



แผนภาพที่    หน้า

 ๑.๑ แสดงการบริหารการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา ๖

 ๒.๑ แสดงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ๑๓

 ๒.๒ แสดงการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๑๔

 ๒.๓ แสดงการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน ๑๔

 ๒.๔ แสดงการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๑๕

 ๒.๕ แสดงการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๕

 ๒.๖ แสดงกระบวนการตัดสินและแก้ไขผลการเรียนระดับมัธยมศึกษา ๒๙

 ๓.๑ แสดงกรอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ๓๘

 ๓.๒ แสดงกระบวนการดำเนินการพัฒนาและประเมินความสามารถในการอ่าน

  คิดวิเคราะห์และเขียน ๔๒

 ๓.๓ แสดงขั้นตอนการดำเนินการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา ๕๑

 ๓.๔ แสดงขั้นตอนการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๗๔

 ๔.๑ กระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ๙๓

 ๕.๑ แสดงขั้นตอนการสั่งซื้อควบคุมและการจัดเก็บรักษาระเบียนแสดงผลการเรียน(ปพ.๑) ๑๐๓

 ๕.๒ แสดงขั้นตอนการสั่งซื้อควบคุมและการจัดเก็บรักษาประกาศนียบัตร(ปพ.๒) ๑๓๗

 

สารบัญแผนภาพ 



 ตารางที่    หน้า

 ๑.๑ แสดงภารกิจการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของบุคลากรฝ่ายต่างๆ ๗

 ๓.๑ แสดงตัวอย่างการออกแบบการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๕๗

 ๓.๒ แสดงตัวอย่างแบบสำรวจรายการพฤติกรรมของนักเรียนเพื่อประเมินคุณลักษณะ

  อันพึงประสงค์  ๕๙

 ๓.๓ แสดงตัวอย่างแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมเพื่อประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๖๐

 ๓.๔ แสดงตัวอย่างแบบมาตรประมาณค่าเพื่อประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๖๑

 ๔.๑ แสดงตัวอย่างเกณฑ์การประเมินแบบแยกประเด็น ๙๐

 ๔.๒ แสดงตัวอย่างเกณฑ์การประเมินแบบภาพรวมสำหรับประเมินการเขียนเรียงความ ๙๐

สารบัญตาราง 



บทนำ

๑.  



� เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

❖	 จุดมุ่งหมายของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่บนจุดมุ่งหมายพื้นฐานสองประการประการแรก

คือ การวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียนและการเรียนรู้ของ

ผู้เรียนในระหว่างการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง บันทึก วิเคราะห์ แปลความหมายข้อมูล แล้วนำมาใช้ในการ

ส่งเสริมหรือปรับปรุงแก้ไขการเรียนรู้ของผู้เรียนและการสอนของครู การวัดและประเมินผลกับการสอนจึงเป็น

เรื่องที่สัมพันธ์กัน หากขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดการเรียนการสอนก็ขาดประสิทธิภาพ การประเมินระหว่างการเรียน

การสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เช่นนี้เป็นการวัดและประเมินผลเพื่อการพัฒนา (Formative Assessment) ที่เกิดขึ้น

ในห้องเรียนทุกวัน เป็นการประเมินเพื่อให้รู ้จุดเด่น จุดที่ต้องปรับปรุง จึงเป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนา

ในการเก็บข้อมูล ผู้สอนต้องใช้วิธีการและเครื่องมือการประเมินที่หลากหลาย เช่น การสังเกต การซักถาม

การระดมความคิดเห็นเพื่อให้ได้มติข้อสรุปของประเด็นที่กำหนด การใช้แฟ้มสะสมงาน การใช้ภาระงานที่เน้น

การปฏิบัติ การประเมินความรู้เดิม การให้ผู้เรียนประเมินตนเอง การให้เพื่อนประเมินเพื่อน และการใช้เกณฑ์

การให้คะแนน (Rubrics) สิ่งสำคัญที่สุดในการประเมินเพื่อพัฒนา คือ การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนใน

ลักษณะคำแนะนำที่เชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ทำให้การเรียนรู้พอกพูน แก้ไขความคิด ความเข้าใจเดิม

ที่ไม่ถูกต้องตลอดจนการให้ผู้เรียนสามารถตั้งเป้าหมายและพัฒนาตนได้

 จุดมุ่งหมายประการที่สอง คือ การวัดและประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียน เป็นการประเมินสรุปผล

การเรียนรู้ (Summative Assessment) ซึ่งมีหลายระดับ ได้แก่ เมื่อเรียนจบหน่วยการเรียน จบรายวิชา

เพื่อตัดสินให้คะแนน หรือให้ระดับผลการเรียน ให้การรับรองความรู้ความสามารถของผู้เรียนว่าผ่านรายวิชา

หรือไม่ ควรได้รับการเลื่อนชั้นหรือไม่ หรือสามารถจบหลักสูตรหรือไม่ ในการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนที่ดี

ต้องให้โอกาสผู้เรียนแสดงความรู้ความสามารถด้วยวิธีการที่หลากหลายและพิจารณาตัดสินบนพื้นฐานของ

เกณฑ์ผลการปฏิบัติมากกว่าใช้เปรียบเทียบระหว่างผู้เรียน

❖	 การกำกับดูแลคุณภาพการศึกษา	

 การจัดการศึกษาในปัจจุบันนอกจากให้ทั่วถึงแล้วยังมุ่งเน้นคุณภาพด้วย ผู้ปกครอง สังคม และรัฐ

ต้องการเห็นหลักฐานอันเป็นผลมาจากการจัดการศึกษา นั่นคือ คุณภาพของผู้เรียนที่เป็นไปตามมาตรฐานของ

หลักสูตร หน่วยงานที่รับผิดชอบนับตั้งแต่สถานศึกษา ต้นสังกัด หน่วยงานระดับชาติที่ได้รับมอบหมาย จึงมี

บทบาทหน้าที ่ในการตรวจสอบคุณภาพผู้เรียนตามความคาดหวังของหลักสูตร ดังนั้น หลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ จึงกำหนดให้มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ใน ๔ ระดับ ได้แก่

ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ ทุกระดับมีเจตนารมณ์เช่นเดียวกัน

คือ ตรวจสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อนำผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง



เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ �

	 ●	 การประเมินระดับชั้นเรียน

  เป็นการวัดและประเมินผลที่อยู่ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ ผู้สอนดำเนินการเพื่อพัฒนาผู้เรียน

และตัดสินผลการเรียนในรายวิชา/กิจกรรมที่ตนสอน ในการประเมินเพื่อการพัฒนา ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้

ตามตัวชี้วัดที่กำหนดเป็นเป้าหมายในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การซักถาม การสังเกต

การตรวจการบ้าน การแสดงออกในการปฏิบัติผลงาน การแสดงกิริยาอาการต่าง ๆ ของผู้เรียนตลอดเวลาที่จัด

กิจกรรม เพื่อดูว่าบรรลุตัวชี้วัดหรือมีแนวโน้มว่าจะบรรลุตัวชี้วัดเพียงใด แล้วแก้ไขข้อบกพร่องเป็นระยะ ๆ

อย่างต่อเนื่อง

  การประเมินเพื่อตัดสินเป็นการตรวจสอบณ จุดที่กำหนด แล้วตัดสินว่าผู้เรียนมีผลอันเกิดจาก

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่ และมากน้อยเพียงใด ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บคะแนนของ

หน่วยการเรียนรู้ หรือของการประเมินผลกลางภาค หรือปลายภาคตามรูปแบบการประเมินที่สถานศึกษากำหนด

ผลการประเมินนอกจากจะให้เป็นคะแนนหรือระดับผลการเรียนแก่ผู้เรียนแล้ว ต้องนำมาเป็นข้อมูลใช้ปรับปรุง

การเรียนการสอนต่อไปอีกด้วย

 ●	 การประเมินระดับสถานศึกษา

  เป ็นการตรวจสอบผลการเร ียนของผู ้ เร ียนเป็นรายปี/รายภาค ผลการประเมินการอ่าน

คิดวิเคราะห์และเขียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการอนุมัติผลการเรียนการตัดสิน

การเลื่อนชั้นเรียน และเป็นการประเมินเพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาว่าส่งผลต่อ

การเรียนรู้ของผู้เรียนตามเป้าหมายหรือไม่ ผู้เรียนมีสิ่งที่ต้องได้รับการพัฒนาในด้านใด รวมทั้งสามารถนำผลการเรียน

ของผู ้เรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติและระดับเขตพื ้นที ่การศึกษา ผลการประเมิน

ระดับสถานศึกษาจะเป็นข้อมูลและสารสนเทศเพื ่อการปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ หรือวิธีการ

จัดการเรียนการสอน ตลอดจนเพื ่อการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามแนวทาง

การประกันคุณภาพการศึกษา และการรายงานผลการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองและชุมชน

 ●	 การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา

  เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ของเขตพื้นที่การศึกษา ตามภาระความรับผิดชอบ สามารถดำเนินการโดยประเมินคุณภาพของผู้เรียนด้วยวิธีการ

และเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานซึ่งจัดทำและดำเนินการโดยเขตพื้นที่การศึกษา หรือด้วยความร่วมมือกับหน่วยงาน

ต้นสังกัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังสามารถดำเนินการได้ด้วยการตรวจสอบข้อมูลจากการประเมิน

ระดับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

 ●	 การประเมินระดับชาติ	

  เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนที่เรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓



� เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เข้ารับการประเมิน ผลจากการประเมิน

ใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับต่าง ๆ เพื ่อนำไปใช้ในการวางแผนยกระดับ

คุณภาพการจัดการศึกษาตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ

 ข้อมูลการประเมินในระดับต่าง ๆ ข้างต้น เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในการตรวจสอบ ทบทวน

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ถือเป็นภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่จะต้องจัดระบบดูแลช่วยเหลือ ปรับปรุง

แก้ไข ส่งเสริมสนับสนุน เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคล

ที่จำแนกตามสภาพปัญหาและความต้องการ ได้แก่ กลุ่มผู้เรียนทั่วไป กลุ่มผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ

กลุ่มผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ กลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหาด้านวินัยและพฤติกรรม กลุ่มผู้เรียนที่ปฏิเสธ

โรงเรียน กลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มผู้เรียนที่พิการทางร่างกายและสติปัญญา เป็นต้น

ข้อมูลจากการประเมินจึงเป็นหัวใจของสถานศึกษาในการดำเนินการช่วยเหลือผู้เรียนได้ทันท่วงที อันเป็นโอกาส

ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและประสบความสำเร็จในการเรียน

❖	 การจัดทำระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา

 ระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาเป็นกรอบภาระงานและแนวปฏิบัติ

ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งจะต้องเชื่อมโยงกับการเรียนรู้เป็นกระบวนการเดียวกัน สาระของ

ระเบียบดังกล่าวกำหนดบนพื้นฐานของนโยบายด้านการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ตามหลักสูตรสถานศึกษา หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักวิชา หลักเกณฑ์การวัดและประเมินผล

การเรียนรู ้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กฎระเบียบที ่เกี ่ยวข้องและ

แนวปฏิบัติที่สถานศึกษากำหนดเพิ่มเติม อันจะสะท้อนคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษา

ที่จะช่วยสร้างความมั่นใจในกระบวนการดำเนินงานและสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคม ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนา

ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเป้าหมายการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กำหนดว่า การวัดและประเมินผล

การเรียนรู ้เป็นกระบวนการพัฒนาปรับปรุงการเรียนรู ้ของผู ้เร ียน และตัดสินว่าผู ้เร ียนมีความรู ้ ทักษะ

ความสามารถ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ อันเป็นผลมาจากการเรียนการสอนบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวชี้วัดในระดับใด สามารถที่จะได้รับการเลื่อนชั้นหรือจบการศึกษาได้หรือไม่ สถานศึกษาในฐานะผู้รับผิดชอบ

จัดการศึกษาจะต้องจัดทำระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องและเป็นไป

ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เป็นข้อกำหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

โดยควรมีสาระต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

  ๑. หลักการดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา

  ๒. การตัดสินผลการเรียน

  ๓. การให้ระดับผลการเรียน



เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ �

  ๔. การรายงานผลการเรียน

  ๕. เกณฑ์การจบการศึกษา  

  ๖. เอกสารหลักฐานการศึกษา

  ๗. การเทียบโอนผลการเรียน

❖	 การจัดการระบบงานวัดและประเมินผลการเรียน

 การจัดการระบบงานวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา ครอบคลุมงาน ๒ ส่วน ได้แก่

งานวัดผลและงานทะเบียน สถานศึกษาควรกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในแต่ละงาน สำหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก

อาจรวมทั้งสองงานและมอบหมายผู้รับผิดชอบคนเดียว

 งานวัดผลมีหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินงานวัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวัด

และประเมินผลการเรียนรู ้กับผู้สอนและผู้เรียน ตลอดจนดำเนินการเกี ่ยวกับการสร้างเสริมความเข้มแข็ง

ในเทคนิควิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้บุคลากรของสถานศึกษา

 งานทะเบียน มีหน้าที่รับผิดชอบด้านเอกสารหลักฐานการศึกษา เอกสารการประเมินผล การจัดทำ

จัดเก็บและการออกเอกสารหลักฐานการศึกษาอย่างเป็นระบบ

 ภาระงานวัดและประเมินผลการเรียนรู้มีความเกี่ยวข้องกับฝ่ายต่าง ๆ ในสถานศึกษา นับตั้งแต่ระดับ

นโยบายในการกำหนดนโยบายการวัดผล การจัดทำระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนของ

สถานศึกษา เพื่อให้บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ และยังเกี่ยวข้องกับผู้เรียนทุกคนตั้งแต่เข้าเรียนจนจบ

การศึกษาและออกจากสถานศึกษา จึงจำเป็นที่สถานศึกษาต้องวิเคราะห์ภาระงาน กำหนดกระบวนการทำงาน

และผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจนเหมาะสม แผนภาพที่ ๑.๑ นำเสนอการบริหารการวัดและประเมินผล

การเร ียนรู ้ของสถานศึกษาท ี ่กำหนดข ึ ้น โดยนำนโยบายการจ ัดการเร ียนการสอนและการว ัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้ ตลอดจนหลักการดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรในระดับการศึกษา

ขั้นพื้นฐานมาวิเคราะห์ภาระงาน ตารางที่ ๑.๑ แสดงถึงการมอบหมายภารกิจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล

การเรียนรู้ให้แก่บุคลากรฝ่ายต่างๆของสถานศึกษารับผิดชอบ

 การดำเนินงานวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่ไม่เป็นระบบ จะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในคุณภาพ

การจัดการศึกษาของสถานศึกษา นอกจากนี้ การดำเนินงานวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นงานที่ต้องอยู่บน

พื ้นฐานหลักวิชาการและหลักธรรมาภิบาล สถานศึกษาต้องเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในรูปของ

คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง รวมทั ้งกำหนดให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐานและ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนรับผิดชอบ สำหรับสถานศึกษา

ขนาดเล็กคณะกรรมการต่างๆอาจแต่งตั้งตามความเหมาะสม



� เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 





แผนภาพที่ ๑.๑ แสดงการบริหารการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา  

ผู้เกี่ยวข้อง ภารกิจ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและระเบียบ
ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียน

ของสถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้ความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษา

และระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผล
การเรียนของสถานศึกษา

คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน
การเทียบโอน
ผลการเรียน

- ผู้สอน/ผู้ได้รับมอบหมาย
- คณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้

และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- คณะกรรมการพัฒนาและประเมิน

การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน
- คณะกรรมการพัฒนาและประเมิน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
(ร.ร.ขนาดเล็กอาจเป็นคณะกรรมการ
ชุดเดียวกัน)

- จัดการเรียนรู้และดำเนินการวัด
และประเมินผลตามระเบียบว่าด้วย
การวัดและประเมินผลการเรียนของ
สถานศึกษา

- ให้ความเห็นชอบ/ตัดสินผลการประเมิน
รายปี/รายภาคตามแต่กรณี

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน



ผู้บริหารสถานศึกษา

-ครูวัดผล
-นายทะเบียน จัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา

-ครูที่ปรึกษา
-ครูแนะแนว
-คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย

-รายงานผลต่อผู้เกี่ยวข้อง
-นำข้อมูลไปใช้วางแผน/พัฒนา

ให้ความเห็นชอบผลการประเมิน

-อนุมัติผลการประเมินรายปี/รายภาค
-ตัดสินและอนุมัติการเลื่อนชั้น

ซ้ำรายวิชา/ซ้ำชั้นการจบการศึกษา

ระบบ
การประกันคุณภาพ

ของสถานศึกษา



เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ �

ตารางที่๑.๑ แสดงภารกิจการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของบุคลากรฝ่ายต่างๆ

 ผู้ปฏิบัติ บทบาทหน้าที่ในการดำเนินงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

๑. คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน












๒. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

และงานวิชาการสถานศึกษา
 ขั้นพื้นฐาน








๓. คณะอนุกรรมการกลุ่มสาระ

การเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน





๔. คณะกรรมการพัฒนาและประเมิน

การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน





๑.๑ ให้ความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษาและระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผล
การเรียนของสถานศึกษา

๑.๒ ให้ความเห็นชอบต่อเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมิน
 - การเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง๘กลุ่ม
 - ความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน
 - คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา
 - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๑.๓ ให้ความเห็นชอบกระบวนการและวิธีการสอนซ่อมเสริมการแก้ไขผลการเรียนและอื่นๆ
๑.๔ กำกับติดตามการดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้การพัฒนา

ความสามารถด้านการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
และการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

๑.๕ กำกับติดตามการวัดและประเมินผลและการตัดสินผลการเรียน

๒.๑ กำหนดระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา
๒.๒ กำหนดแผนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางและสาระเพิ่มเติม

ของรายวิชาต่างๆในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยวิเคราะห์จากมาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้และจัดทำรายวิชาพร้อมเกณฑ์การประเมิน

๒.๓ กำหนดสิ่งที่ต้องการประเมินในการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนพร้อมเกณฑ์การประเมินและแนวทาง
การพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียน

๒.๔ กำหนดการทบทวนการพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๒.๕ ให้ข้อเสนอแนะข้อหารือเกี่ยวกับวิธีการเทียบโอนผลการเรียนให้เป็นไปตามหลักการ

และแนวทางการเทียบโอนผลการเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ 

๓.๑ กำหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆการจัดกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียนพร้อมแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
๓.๒ สนับสนุนการจัดการเรียนรู้การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการวัดและประเมินผล

การเรียนรู้และตัดสินผลการเรียนตามแนวทางที่กำหนดไว้
๓.๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สาระการเรียนรู้รายปี/

รายภาคและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

๔.๑ กำหนดแนวทางในการพัฒนาการประเมินการปรับปรุงแก้ไขและการตัดสิน

ความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนของผู้เรียน
๔.๒ ดำเนินการประเมินความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน
๔.๓ ตัดสินผลการพัฒนาความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนของผู้เรียนรายปี/

รายภาคและการจบการศึกษาแต่ละระดับ



� เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 ผู้ปฏิบัติ บทบาทหน้าที่ในการดำเนินงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

๕. คณะกรรมการพัฒนาและประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของสถานศึกษา





๖. คณะกรรมการเทียบโอน

ผลการเรียน






๗. ผู้บริหารสถานศึกษา








๘. ผู้สอน









๙. ครูวัดผล 



๕.๑ กำหนดแนวทางการพัฒนาและการประเมินเกณฑ์การประเมินและแนวทาง
การปรับปรุงแก้ไขคุณลักษณะอันพึงประสงค์

๕.๒ พิจารณาตัดสินผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายปี/รายภาค
และการจบการศึกษาแต่ละระดับ

๕.๓ จัดระบบการปรับปรุงแก้ไขคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยวิธีการอันเหมาะสม
และส่งต่อข้อมูลเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

  
๖.๑ จัดทำสาระเครื่องมือและวิธีการเทียบโอนให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ

การเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่การศึกษาในระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งจัดทำ
โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สิงหาคม๒๕๔๙)

๖.๒ ดำเนินการเทียบโอนผลการเรียนให้กับผู้เรียนที่ร้องขอ
๖.๓ ประมวลผลและตัดสินผลการเทียบโอน
๖.๔ เสนอผลการเทียบโอนต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานเพื่อให้ความเห็นชอบและเสนอผู้บริหารสถานศึกษาตัดสินอนุมัติการเทียบโอน

๗.๑ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๗.๒ เป็นประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๗.๓ อนุมัติผลการประเมินผลการเรียนรายปี/รายภาคและตัดสินอนุมัติการเลื่อนชั้นเรียน

การซ้ำชั้นการจบการศึกษา
๗.๔ ให้คำแนะนำข้อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานแก่บุคลากรในสถานศึกษา
๗.๕ กำกับติดตามให้การดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้บรรลุเป้าหมาย
๗.๖ นำผลการประเมินไปจัดทำรายงานผลการดำเนินงานกำหนดนโยบายและวางแผน

พัฒนาการจัดการศึกษา

๘.๑ จัดทำหน่วยการเรียนรู้แผนการจัดการเรียนรู้แผนการประเมินผลการเรียนรู้ใน

รายวิชาหรือกิจกรรมที่รับผิดชอบ 
๘.๒ วัดและประเมินผลระหว่างเรียนควบคู่กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนที่กำหนด

พร้อมกับปรับปรุงแก้ไขผู้เรียนที่มีข้อบกพร่อง
๘.๓ ประเมินตัดสินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชาที่สอนหรือกิจกรรมที่รับผิดชอบ

เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายปี/รายภาคส่งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้หรือกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

๘.๔ ตรวจสอบสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๘.๕ นำผลการประเมินไปวิเคราะห์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

๙.๑ ส่งเสริมพัฒนาระบบและเทคนิควิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านต่างๆแก่ครู

และบุคลากรของสถานศึกษา
๙.๒ ให้คำปรึกษาติดตามกำกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา

ให้เป็นไปตามหลักวิชาการและแนวทางที่สถานศึกษากำหนดไว้



เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ �

หมายเหตุ ๑. กรณีโรงเรียนขนาดเล็กที่แต่งตั้งคณะกรรมการเพียงชุดเดียว คณะกรรมการนั้นต้องปฏิบัติ

   ตามบทบาทและภารกิจข้อ๒-๖ให้ครบถ้วน 

  ๒. ให้คณะกรรมการประกันคุณภาพของสถานศึกษา มีหน้าที ่กำกับ ติดตาม สนับสนุน

   ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียน

❖	 การสนับสนุนด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 หรือหน่วยงานต้นสังกัด 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัดมีบทบาทหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของ

สถานศึกษาในด้านต่าง ๆ รวมทั้งการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาควรสนับสนุนการดำเนินการของสถานศึกษาดังนี้

 ๑.การจัดทำระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา

 ๒.การสร้างความรู ้ความเข้าใจให้กับบุคลากรในสถานศึกษาที ่เกี ่ยวกับการวัดและประเมินผล

การเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑และการเทียบโอนผลการเรียน

 ๓.การส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู ้ในกลุ ่มสาระการเรียนรู ้ต่าง ๆ การประเมินการอ่าน

คิดวิเคราะห์และเขียนการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 ผู้ปฏิบัติ บทบาทหน้าที่ในการดำเนินงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้







๑๐.นายทะเบียน

๙.๓ ตรวจสอบกลั่นกรองปรับปรุงคุณภาพของวิธีการเครื่องมือวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ของสถานศึกษา

๙.๔ ปฏิบัติงานร่วมกับนายทะเบียนในการรวบรวมตรวจสอบและประมวลผล
การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน


๑๐.๑ ปฏิบัติงานร่วมกับครูวัดผลในการรวบรวมตรวจสอบและบันทึกผลการประมวล

ข้อมูลผลการเรียนของผู้เรียนแต่ละคน
๑๐.๒ตรวจสอบและสรุปข้อมูลผลการเรียนของผู้เรียนรายบุคคลแต่ละชั้นปีและเมื่อจบ

การศึกษาเพื่อเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ให้คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบและเสนอให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาตัดสินและอนุมัติผลการเลื่อนชั้นเรียนและจบการศึกษาแต่ละระดับ

๑๐.๓จัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา



10 เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 ๔.การส่งเสริมให้ครู บุคลากรในสถานศึกษามีความรู ้ความเข้าใจในแนวปฏิบัติการวัดและ

ประเมินผล ตลอดจนความเข้าใจในเทคนิควิธีการวัดและประเมินผลรูปแบบต่าง ๆ โดยเน้นการประเมิน

ตามสภาพจริง เช่น การประเมินการปฏิบัติงาน การประเมินด้วยแฟ้มสะสมงาน หรือการประเมินด้วยการสื่อสาร

ส่วนบุคคลเช่นการซักถามการสัมภาษณ์เป็นต้น

 ๕.การส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาเครื ่องมือ บริหารจัดการการวัดและประเมินผล

การเรียนรู้และการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษาอย่างเป็นระบบ

 ๖. การให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การจัดทำเอกสารหลักฐาน

การศึกษา

 ๗.การประเมินคุณภาพผู้เรียนที่ดำเนินการโดยเขตพื้นที่การศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัดและ

ระดับชาติ

 ๘. ประสานให้มีการดำเนินการสอนซ่อมเสริมในภาคฤดูร้อนเพื่อแก้ไขผลการเรียนของผู้เรียน

 ๙.อื่นๆตามความเหมาะสม



แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช๒๕๕๑

๒.  



1� เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

❖	 หลักการดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
 ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑ 

 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

เป็นกระบวนการเก็บรวบรวม ตรวจสอบ ตีความผลการเรียนรู้ และพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนตาม

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดของหลักสูตร นำผลไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้และใช้เป็นข้อมูลสำหรับ

การตัดสินผลการเรียนสถานศึกษาต้องมีกระบวนการจัดการที่เป็นระบบเพื่อให้การดำเนินการวัดและประเมินผล

การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ และให้ผลการประเมินที่ตรงตามความรู้ความสามารถที่แท้จริง

ของผู้เรียน ถูกต้องตามหลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ รวมทั้งสามารถรองรับการประเมินภายในและ

การประเมินภายนอกตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาได้ สถานศึกษาจึงควรกำหนดหลักการดำเนินการวัด

และประเมินผลการเรียนรู้เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร

สถานศึกษาดังนี้

 ๑.สถานศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยเปิดโอกาส

ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม

 ๒.การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียนและตัดสินผลการเรียน

 ๓.การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ต้องสอดคล้องและครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

ตามกลุ่มสาระการเรียนรู ้ที ่กำหนดในหลักสูตรสถานศึกษา และจัดให้มีการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์

และเขียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตลอดจนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 ๔.การว ัดและประเม ินผลการเร ียนรู ้ เป ็นส ่วนหนึ ่งของกระบวนการจ ัดการเร ียนการสอน

ต้องดำเนินการด้วยเทคนิควิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้สามารถวัดและประเมินผลผู้เรียนได้อย่างรอบด้าน

ทั้งด้านความรู้ ความคิด กระบวนการ พฤติกรรมและเจตคติ เหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการวัด ธรรมชาติวิชา และ

ระดับชั้นของผู้เรียนโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเที่ยงตรงยุติธรรมและเชื่อถือได้

 ๕.การประเมินผู้เรียนพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรม

การเรียนรู้ การร่วมกิจกรรม และการทดสอบ ควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของ

แต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา

 ๖. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบผลการประเมินผลการเรียนรู้

 ๗.ให้มีการเทียบโอนผลการเรียนระหว่างสถานศึกษาและระหว่างรูปแบบการศึกษาต่างๆ

 ๘.ให้สถานศึกษาจัดทำและออกเอกสารหลักฐานการศึกษา เพื ่อเป็นหลักฐานการประเมินผล

การเรียนรู้รายงานผลการเรียนแสดงวุฒิการศึกษาและรับรองผลการเรียนของผู้เรียน



เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ 1�

❖	 องค์ประกอบของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
 ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กำหนดจุดหมาย สมรรถนะสำคัญของ

ผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมาตรฐานการเรียนรู้ เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาผู้เรียน

ให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับโลก กำหนดให้ผู้เรียน

ได้เรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่กำหนดในสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ มีความสามารถในการอ่าน

คิดวิเคราะห์และเขียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 



องค์ประกอบของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้มีความสัมพันธ์ดังแผนภาพที่๒.๑


กลุ่มสาระการเรียนรู้

๘กลุ่มสาระ

การอ่าน

คิดวิเคราะห์และเขียน

คุณภาพผู้เรียน

 
คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน

แผนภาพที่ ๒.๑ แสดงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ 

 ๑. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

  ผู้สอนวัดและประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียนเป็นรายวิชาบนพื้นฐานของตัวชี้วัดในรายวิชาพื้นฐาน

และผลการเรียนรู้ในรายวิชาเพิ่มเติม ตามที่กำหนดในหน่วยการเรียนรู้ ผู ้สอนใช้วิธีการที่หลากหลายจาก

แหล่งข้อมูลหลาย ๆ แหล่ง เพื่อให้ได้ผลการประเมินที่สะท้อนความรู้ความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียน โดย

วัดและประเมินการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องไปพร้อมกับการจัดการเรียนการสอนสังเกตพัฒนาการและความประพฤติ

ของผู้เรียน สังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม ผู้สอนควรเน้นการประเมินตามสภาพจริง เช่น

การประเมินการปฏิบัติงาน การประเมินจากโครงงาน หรือการประเมินจากแฟ้มสะสมงาน ฯลฯ ควบคู่ไปกับ

การใช้การทดสอบแบบต่าง ๆ อย่างสมดุล ต้องให้ความสำคัญกับการประเมินระหว่างเรียนมากกว่าการประเมิน

ปลายปี/ปลายภาคและใช้เป็นข้อมูลเพื่อประเมินการเลื่อนชั้นเรียนและการจบการศึกษาระดับต่างๆ



1� เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 



การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ด้วยวิธีการที่หลากหลาย

บูรณาการในการเรียนการสอน

 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้

สุขศึกษาและพลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย

 กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ

 กลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์

 กลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม

แผนภาพที่ ๒.๒ แสดงการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ 



การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ดังแผนภาพที่๒.๒



 ๒. การประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน

  การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน เป็นการประเมินศักยภาพของผู้เรียนในการอ่าน

หนังสือเอกสารและสื่อต่างๆเพื่อหาความรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ความสุนทรีย์และประยุกต์ใช้แล้วนำเนื้อหา

สาระที่อ่านมาคิดวิเคราะห์ นำไปสู่การแสดงความคิดเห็น การสังเคราะห์ สร้างสรรค์ การแก้ปัญหาในเรื่องต่าง ๆ

และถ่ายทอดความคิดนั้นด้วยการเขียนที่มีสำนวนภาษาถูกต้อง มีเหตุผลและลำดับขั้นตอนในการนำเสนอ

สามารถสร้างความเข้าใจแก่ผู้อ่านได้อย่างชัดเจนตามระดับความสามารถในแต่ละระดับชั้น

  กรณีผู้เรียนมีความบกพร่องในกระบวนการด้านการเห็นหรือที่เกี่ยวข้องทำให้เป็นอุปสรรคต่อ

การอ่านสถานศึกษาสามารถปรับวิธีการประเมินให้เหมาะสมกับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายนั้น

  การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน สถานศึกษาต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและ

สรุปผลเป็นรายปี/รายภาค เพื่อวินิจฉัยและใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาผู้เรียนและประเมินการเลื่อนชั้น ตลอดจน

การจบการศึกษาระดับต่างๆ

  การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องดังแผนภาพที่๒.๓


 อ่าน(รับสาร) หนังสือเอกสารโทรทัศน์อินเทอร์เน็ตสื่อต่างๆฯลฯแล้วสรุปเป็นความรู้
   ความเข้าใจของตนเอง

 

 คิดวิเคราะห์ วิเคราะห์สังเคราะห์หาเหตุผลแก้ปัญหาและสร้างสรรค์

เขียน(สื่อสาร) ถ่ายทอดความรู้ความคิดสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ

 
แผนภาพที่ ๒.๓ แสดงการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 



เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ 1�

 ๓. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

  การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นการประเมินคุณลักษณะที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับ

ผู้เรียนอันเป็นคุณลักษณะที่สังคมต้องการในด้านคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมจิตสำนึกสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น

ในสังคมได้อย่างมีความสุข ทั ้งในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื้นฐาน

พุทธศักราช ๒๕๕๑ กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ คุณลักษณะ ในการประเมินให้ประเมินแต่ละ

คุณลักษณะ แล้วรวบรวมผลการประเมินจากผู้ประเมินทุกฝ่ายและแหล่งข้อมูลหลายแหล่งเพื่อให้ได้ข้อมูลนำมาสู่

การสรุปผลเป็นรายปี/รายภาคและใช้เป็นข้อมูลเพื่อประเมินการเลื่อนชั้นและการจบการศึกษาระดับต่างๆ

  การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางฯดังแผนภาพที่๒.๔

แผนภาพที่ ๒.๔ แสดงการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

มีจิตสาธารณะ รักชาติศาสน์

กษัตริย์

รักความเป็นไทย ซื่อสัตย์สุจริต

มุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัย

อยู่อย่างพอเพียง

ใฝ่เรียนรู้

คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

 ๔. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นการประเมินการปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผู้เรียน

และเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในแต่ละกิจกรรม และใช้เป็นข้อมูลประเมินการเลื่อน

ชั้นเรียนและการจบการศึกษาระดับต่างๆดังแผนภาพที่๒.๕

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


กิจกรรมแนะแนว

 กิจกรรมเพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน์


กิจกรรมนักเรียน

- ลูกเสือเนตรนารียุวกาชาด

 ผู้บำเพ็ญประโยชน์

และนักศึกษาวิชาทหาร

- ชุมนุม/ชมรม

แผนภาพที่ ๒.๕ แสดงการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 



1� เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

❖	 เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

 ๑. ระดับประถมศึกษา

  ๑.๑ การตัดสินผลการเรียน

   หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กำหนดหลักเกณฑ์การวัด

และประเมินผลการเรียนรู้เพื่อตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนดังนี้

   ๑) ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ๘๐ของเวลาเรียนทั้งหมด

   ๒) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัดและผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด

   ๓) ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา

   ๔) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา

กำหนดในการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

   เพื่อให้การจัดการเรียนรู้บังเกิดผล ผู้เรียนต้องได้รับการพัฒนาอย่างเพียงพอในความรู้

ทักษะ คุณลักษณะที่กำหนดในตัวชี ้วัด โดยมีเวลาเรียนที ่เพียงพอต่อการพัฒนาด้วย โดยปกติในระดับ

ประถมศึกษาผู้สอนจะมีเวลาอยู่กับผู้เรียนตลอดปีการศึกษาประมาณ๒๐๐วันสถานศึกษาจึงควรบริหารจัดการ

เวลาที่ได้รับนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน และตระหนักว่าเวลาเรียนเป็นทรัพยากร

ที่ใช้หมดไปในแต่ละวัน มากกว่าเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งของการบริหารหลักสูตร การกำหนดให้ผู้เรียนมีเวลา

เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา จึงเป็นการมุ่งหวังให้ผู้สอนมีเวลาในการพัฒนา

ผู้เรียน และเติมเต็มศักยภาพของผู้เรียน และเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ผู้สอนต้อง

ตรวจสอบความรู้ความสามารถที่แสดงพัฒนาการของผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง อีกทั้งต้องสร้างให้

ผู้เรียนรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนด้วยการตรวจสอบความก้าวหน้าในการเรียนของตนเองอย่างสม่ำเสมอ

เช่นกัน ตัวชี้วัดซึ่งมีความสำคัญในการนำมาใช้ออกแบบหน่วยการเรียนรู้นั้นยังเป็นแนวทางสำหรับผู้สอนและ

ผู้เรียนใช้ในการตรวจสอบย้อนกลับว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้หรือยัง การประเมินในชั้นเรียนซึ่งต้องอาศัยทั้ง

การประเมินเพื ่อการพัฒนาและการประเมินเพื ่อสรุปการเรียนรู ้จะเป็นเครื ่องมือสำคัญในการตรวจสอบ

ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียน สถานศึกษาโดยผู้สอนกำหนดเกณฑ์ที่ยอมรับได้ในการผ่านตัวชี้วัดทุกตัว

ให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา กล่าวคือ ให้ท้าทายการเรียนรู้ไม่ยากหรือง่ายเกินไป เพื่อใช้เป็นเกณฑ์

ในการประเมินว่าสิ่งที่ผู้เรียนรู้ เข้าใจ ทำได้นั้น เป็นที่น่าพอใจ บรรลุตามเกณฑ์ที่ยอมรับได้ หากยังไม่บรรลุ

จะต้องหาวิธีการช่วยเหลือ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสูงสุด การกำหนดเกณฑ์นี้ผู้สอนสามารถให้ผู้เรียน

ร่วมกำหนดด้วยได้ เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบร่วมกันและสร้างแรงจูงใจในการเรียน การประเมินเพื่อการพัฒนา

ส่วนมากเป็นการประเมินอย่างไม่เป็นทางการ เช่น สังเกต หรือซักถาม หรือการทดสอบย่อยในการประเมิน

เพื่อการพัฒนานี้ ควรให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาจนผ่านเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ผู้เรียนแต่ละคนอาจใช้เวลาเรียน

และวิธีการเรียนที่แตกต่างกัน ฉะนั้น ผู้สอนควรนำข้อมูลที่ได้มาใช้ปรับวิธีการสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา

เต็มศักยภาพ อันจะนำไปสู่การบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ในท้ายที่สุดอย่างมีคุณภาพการประเมินเพื่อการพัฒนา



เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ 1�

จึงไม่จำเป็นต้องตัดสินให้คะแนนเสมอไป การตัดสินให้คะแนนหรือให้เป็นระดับคุณภาพควรดำเนินการ

โดยใช้การประเมินสรุปผลรวมเมื่อจบหน่วยการเรียนรู้และจบรายวิชา 

   การตัดสินผลการเรียน ตัดสินเป็นรายวิชา โดยใช้ผลการประเมินระหว่างปีและปลายปี

ตามสัดส่วนที ่สถานศึกษากำหนด ทุกรายวิชาต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนตามแนวทางการให้ระดับ

ผลการเรียนตามที่สถานศึกษากำหนดและผู้เรียนต้องผ่านทุกรายวิชาพื้นฐาน

  ๑.๒ การให้ระดับผลการเรียน

	 	 	 การตัดสินเพื่อให้ระดับผลการเรียนรายวิชา สถานศึกษาสามารถให้ระดับผลการเรียน

หรือระดับคุณภาพการปฏิบัติของผู้เรียนเป็นระบบตัวเลข ระบบตัวอักษร ระบบร้อยละ และระบบที่ใช้คำสำคัญ

สะท้อนมาตรฐาน

   การตัดสินผลการเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใช้ระบบผ่านและไม่ผ่าน โดยกำหนด

เกณฑ์การตัดสินผ่านแต่ละรายวิชาที่ร้อยละ ๕๐ จากนั้นจึงให้ระดับผลการเรียนที่ผ่านเป็นระบบต่าง ๆ ตามที่

สถานศึกษากำหนด ได้แก่ ระบบตัวเลข ระบบตัวอักษร ระบบร้อยละ ระบบที่ใช้คำสำคัญสะท้อนมาตรฐาน

ตารางข้างใต้แสดงการให้ระดับผลการเรียนด้วยระบบต่างๆและการเทียบกันได้ระหว่างระบบ

   กรณีที่สถานศึกษาให้ระดับผลการเรียนด้วยระบบต่างๆสามารถเทียบกันได้ดังนี้



 ๔ A ๘๐-๑๐๐ ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

 ๓.๕ B+ ๗๕-๗๙
ดี
 

 ๓ B ๗๐-๗๔  ดี 

 ๒.๕ C+ ๖๕-๖๙
พอใช้  ผ่าน

 

 ๒ C ๖๐-๖๔   

 ๑.๕ D+ ๕๕-๕๙
ผ่าน

 ผ่าน 

 ๑ D ๕๐-๕๔   

 ๐ F ๐-๔๙ ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน

     ระบบที่ใช้คำสำคัญสะท้อนมาตรฐาน
 ระบบตัวเลข ระบบตัวอักษร ระบบร้อยละ
    ๕ระดับ  ๔ระดับ ๒ระดับ

	 	 	 การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั ้น

ให้ผลการประเมินเป็นผ่านและไม่ผ่านกรณีที่ผ่านให้ระดับผลการประเมินเป็นดีเยี่ยมดีและผ่าน

    ๑) ในการสรุปผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน เพื ่อการเลื ่อนชั ้น

และจบการศึกษากำหนดเกณฑ์การตัดสินเป็น๔ระดับและความหมายของแต่ละระดับดังนี้

     ดีเยี่ยม หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์

          และเขียนที่มีคุณภาพดีเลิศอยู่เสมอ



1� เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

     ดี  หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์

          และเขียนที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ

     ผ่าน หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์

          และเขียนที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ แต่ยังมีข้อบกพร่อง

          บางประการ

     ไม่ผ่าน หมายถึง ไม่มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์

          และเขียนหรือถ้ามีผลงานผลงานนั้นยังมีข้อบกพร่องที่ต้อง

          ได้รับการปรับปรุงแก้ไขหลายประการ

    ๒) ในการสรุปผลการประเม ินคุณล ักษณะอ ันพ ึงประสงค ์รวมทุกคุณล ักษณะ

เพื่อการเลื่อนชั้นและจบการศึกษากำหนดเกณฑ์การตัดสินเป็น๔ระดับและความหมายของแต่ละระดับดังนี้

     ดีเยี่ยม หมายถึง ผู้เรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะจนเป็นนิสัย และนำไปใช้

          ในชีวิตประจำวันเพื ่อประโยชน์สุขของตนเองและสังคม

          โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับดีเยี ่ยม จำนวน

          ๕-๘คุณลักษณะและไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมิน

          ต่ำกว่าระดับดี

     ดี  หมายถึง ผู้เรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพื่อให้

เป็นการยอมรับของสังคมโดยพิจารณาจาก

          ๑.ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยมจำนวน๑-๔คุณลักษณะ

 และไม่ม ีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ำกว่า

 ระดับดีหรือ

          ๒.ได้ผลการประเมินระดับดีทั้ง๘คุณลักษณะหรือ

          ๓.ได ้ผลการประเม ินต ั ้ งแต ่ระด ับด ีข ึ ้นไป จำนวน

 ๕-๗ คุณล ักษณะ และม ีบางคุณล ักษณะได ้

 ผลการประเมินระดับผ่าน

     ผ่าน หมายถึง ผู ้ เร ียนร ับรู ้และปฏิบ ัต ิตามกฎเกณฑ์และเง ื ่อนไขท ี ่

สถานศึกษากำหนดโดยพิจารณาจาก

          ๑. ได้ผลการประเมินระดับผ่านทั้ง๘คุณลักษณะหรือ

          ๒.ได ้ผลการประเม ินต ั ้ งแต ่ระด ับด ีข ึ ้นไป จำนวน

           ๑-๔ คุณล ักษณะ และคุณล ักษณะที ่ เหล ือได ้

           ผลการประเมินระดับผ่าน



เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ 1�

     ไม่ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติได้ไม่ครบตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไข

          ที ่สถานศึกษากำหนด โดยพิจารณาจากผลการประเมิน

          ระดับไม่ผ่านตั้งแต่๑คุณลักษณะ

	 	 		 	การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จะต้องพิจารณาทั้งเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติ

กิจกรรมและผลงานของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดและให้ผลการประเมินเป็นผ่านและไม่ผ่าน

    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมี๓ลักษณะคือ

    ๑) กิจกรรมแนะแนว

    ๒) กิจกรรมนักเรียนซึ่งประกอบด้วย

     (๑)กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ โดยผู้เรียนเลือก

อย่างใดอย่างหนึ่ง๑กิจกรรม

     (๒)กิจกรรมชุมนุมหรือชมรมอีก๑กิจกรรม

    ๓) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

    ให้ใช้ตัวอักษรแสดงผลการประเมินดังนี้

    “ผ”  หมายถึงผู ้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติกิจกรรมและ

มีผลงานตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด

    “มผ” หมายถึง ผู ้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติกิจกรรมและ

มีผลงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด

    ในกรณีที่ผู ้เรียนได้ผลของกิจกรรมเป็น “มผ” สถานศึกษาต้องจัดซ่อมเสริมให้ผู้เรียน

ทำกิจกรรมในส่วนที่ผู้เรียนไม่ได้เข้าร่วมหรือไม่ได้ทำจนครบถ้วน แล้วจึงเปลี่ยนผลจาก “มผ” เป็น “ผ” ได้

ทั้งนี้ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้นยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา

  ๑.๓ การเลื่อนชั้น   

   เมื่อสิ้นปีการศึกษาผู้เรียนจะได้รับการเลื่อนชั้นเมื่อมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

   ๑) ผู้เรียนมีเวลาเรียนตลอดปีการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ๘๐ของเวลาเรียนทั้งหมด

   ๒) ผู้เรียนมีผลการประเมินผ่านทุกรายวิชาพื้นฐาน

   ๓) ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์

และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด

   ทั้งนี้ ถ้าผู้เรียนมีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อย และสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่าสามารถ

พัฒนาและสอนซ่อมเสริมได้ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะผ่อนผันให้เลื่อนชั้นได้

   อนึ่ง ในกรณีที่ผู้เรียนมีหลักฐานการเรียนรู้ที่แสดงว่ามีความสามารถดีเลิศ สถานศึกษา

อาจให้โอกาสผู้เรียนเลื่อนชั้นกลางปีการศึกษา โดยสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วย ฝ่ายวิชาการ

ของสถานศึกษาและผู้แทนของเขตพื้นที ่การศึกษาหรือต้นสังกัด ประเมินผู้เรียนและตรวจสอบคุณสมบัติ

ให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขทั้ง๓ประการต่อไปนี้



�0 เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

   ๑) มีผลการเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมาและมีผลการเรียนระหว่างปีที่กำลังศึกษาอยู่ใน

เกณฑ์ดีเยี่ยม

   ๒) มีวุฒิภาวะเหมาะสมที่จะเรียนในชั้นที่สูงขึ้น

   ๓) ผ่านการประเมินผลความรู้ความสามารถทุกรายวิชาของชั้นปีที่เรียนปัจจุบัน และความรู้

ความสามารถทุกรายวิชาในภาคเรียนแรกของชั้นปีที่จะเลื่อนขึ้น

   การอนุมัติให้เลื ่อนชั้นกลางปีการศึกษาไปเรียนชั้นสูงขึ ้นได้ ๑ ระดับชั้นนี้ ต้องได้รับ

การยินยอมจากผู้เรียนและผู้ปกครองและต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนเปิดภาคเรียนที่๒ของปีการศึกษานั้น

   สำหรับในกรณีที ่พบว่ามีผู ้ เร ียนกลุ ่มพิเศษประเภทต่าง ๆ มีปัญหาในการเร ียนรู ้

ให้สถานศึกษาดำเนินงานร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัด/ศูนย์การศึกษาพิเศษ

เขตการศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัดโรงเรียนเฉพาะความพิการหาแนวทางการแก้ไขและพัฒนา

  ๑.๔ การเรียนซ้ำชั้น

   ผู้เรียนที่ไม่ผ่านรายวิชาจำนวนมากและมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับชั้น

ที่สูงขึ้น สถานศึกษาอาจตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้เรียนซ้ำชั้นได้ ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงวุฒิภาวะและความรู้

ความสามารถของผู้เรียนเป็นสำคัญ

   ผู้เรียนที่ไม่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การเลื ่อนชั้น สถานศึกษาควรให้เรียนซ้ำชั ้น ทั้งนี ้

สถานศึกษาอาจใช้ดุลยพินิจให้เลื่อนชั้นได้หากพิจารณาว่าผู้เรียนมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

   ๑) มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐ อันเนื ่องจากสาเหตุจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัย แต่มี

คุณสมบัติตามเกณฑ์การเลื่อนชั้นในข้ออื่นๆครบถ้วน

   ๒) ผู้เรียนมีผลการประเมินผ่านมาตรฐานการเรียนรู ้และตัวชี ้วัดไม่ถึงเกณฑ์ตามที่

สถานศึกษากำหนดในแต่ละรายวิชา แต่เห็นว่าสามารถสอนซ่อมเสริมได้ในปีการศึกษานั้น และมีคุณสมบัติ

ตามเกณฑ์การเลื่อนชั้นในข้ออื่นๆครบถ้วน

   ๓) ผู้เรียนมีผลการประเมินรายวิชาในกลุ่มสาระภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมอยู่ในระดับผ่าน

   ก่อนที่จะให้ผู้เรียนเรียนซ้ำชั้น สถานศึกษาควรแจ้งให้ผู้ปกครองและผู้เรียนทราบเหตุผล

ของการเรียนซ้ำชั้น

  ๑.๕ การสอนซ่อมเสริม

   หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กำหนดให้สถานศึกษา

จัดสอนซ่อมเสริมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ

   การสอนซ่อมเสริม เป็นการสอนเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง กรณีที่ผู ้เรียนมีความรู้ ทักษะ

กระบวนการ หรือเจตคติ/คุณลักษณะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที ่สถานศึกษากำหนด สถานศึกษาต้องจัดสอน



เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ �1

ซ่อมเสริมเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือไปจากการสอนตามปกติ เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถบรรลุตามมาตรฐาน

การเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ เป็นการให้โอกาสแก่ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนา โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ที่หลากหลายและตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล

  ๑.๖ เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา 

   ๑) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติม ตามโครงสร้างเวลาเรียน

ที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด

   ๒) ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินรายวิชาพื้นฐานผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษา

กำหนด

   ๓) ผู ้เร ียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์

การประเมินตามที่สถานศึกษากำหนด

   ๔) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน

ตามที่สถานศึกษากำหนด

   ๕) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน

ตามที่สถานศึกษากำหนด 

 ๒. ระดับมัธยมศึกษา

  ๒.๑ การตัดสินผลการเรียน

   หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กำหนดหลักเกณฑ์การวัด

และประเมินผลการเรียนรู้เพื่อตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนดังนี้

   ๑) ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่น้อยกว่า

ร้อยละ๘๐ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้นๆ

   ๒) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัดและผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด

   ๓) ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา

   ๔) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา

กำหนดในการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

   เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ผู้สอนต้องตรวจสอบความรู้ความสามารถ

ที่แสดงพัฒนาการของผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง อีกทั้งต้องสร้างให้ผู้เรียนรับผิดชอบการเรียนรู้ของตน

ด้วยการตรวจสอบความก้าวหน้าในการเรียนของตนเองอย่างสม่ำเสมอเช่นกัน ตัวชี้วัดซึ่งมีความสำคัญในการ

นำมาใช้ออกแบบหน่วยการเรียนรู ้นั ้นยังเป็นแนวทางสำหรับผู ้สอนและผู ้เรียนใช้ในการตรวจสอบย้อนกลับ

ว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้หรือยัง การประเมินในชั้นเรียนซึ่งต้องอาศัยทั้งการประเมินเพื่อการพัฒนาและการประเมิน

เพื่อสรุปการเรียนรู้จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียน สถานศึกษา
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แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

โดยผู ้สอนกำหนดเกณฑ์ที ่ยอมรับได้ในการผ่านตัวชี ้ว ัดทุกตัวให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา

กล่าวคือ ให้ท้าทายการเรียนรู้ ไม่ยากหรือง่ายเกินไป เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินว่าสิ่งที่ผู้เรียนรู้ เข้าใจ

ทำได้นั้น เป็นที่น่าพอใจ บรรลุตามเกณฑ์ที่ยอมรับได้ หากยังไม่บรรลุจะต้องหาวิธีการช่วยเหลือ เพื่อให้ผู้เรียน

ได้รับการพัฒนาสูงสุด การกำหนดเกณฑ์นี้ผู้สอนสามารถให้ผู้เรียนร่วมกำหนดด้วยได้ เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบ

ร่วมกันและสร้างแรงจูงใจในการเรียน การประเมินเพื่อการพัฒนาส่วนมากเป็นการประเมินอย่างไม่เป็นทางการ

เช่น สังเกต หรือซักถาม หรือการทดสอบย่อย ในการประเมินเพื่อการพัฒนานี้ ควรให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา

จนผ่านเกณฑ์ที ่ยอมรับได้ ผู ้เรียนแต่ละคนอาจใช้เวลาเรียนและวิธีการเรียนที่แตกต่างกัน ฉะนั้น ผู้สอน

ควรนำข้อมูลที่ได้มาใช้ปรับวิธีการสอนเพื่อให้ผู ้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ อันจะนำไปสู่การบรรลุ

มาตรฐานการเรียนรู้ในท้ายที่สุดอย่างมีคุณภาพ การประเมินเพื่อการพัฒนาจึงไม่จำเป็นต้องตัดสินให้คะแนน

เสมอไป การตัดสินให้คะแนนหรือให้เป็นระดับคุณภาพควรดำเนินการโดยใช้การประเมินสรุปผลรวมเมื่อจบ

หน่วยการเรียนรู้และจบรายวิชา 

   การตัดสินผลการเรียน ตัดสินเป็นรายวิชา โดยใช้ผลการประเมินระหว่างภาคและปลายภาค

ตามสัดส่วนที่สถานศึกษากำหนดทุกรายวิชาต้องได้รับการตัดสินและให้ระดับผลการเรียน ทั้งนี้ ผู้เรียนต้องผ่าน

ทุกรายวิชาพื้นฐาน

  ๒.๒ การให้ระดับผลการเรียน

   การตัดสินเพื ่อให้ระดับผลการเรียนรายวิชาของกลุ ่มสาระการเรียนรู ้ ให้ใช้ตัวเลข

แสดงระดับผลการเรียนเป็น๘ระดับ

   การตัดสินผลการเรียนในระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐานใช้ระบบผ่านและไม่ผ่าน โดย

กำหนดเกณฑ์การตัดสินผ่านแต่ละรายวิชาที ่ร ้อยละ ๕๐ จากนั ้นจึงให้ระดับผลการเรียนที ่ผ่าน สำหรับ

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนเป็น ๘ ระดับ แนวการให้ระดับ

ผลการเรียน๘ระดับและความหมายของแต่ละระดับดังแสดงในตารางดังนี้

 ๔ ดีเยี่ยม ๘๐-๑๐๐

 ๓.๕ ดีมาก ๗๕-๗๙

 ๓ ดี ๗๐-๗๔

 ๒.๕ ค่อนข้างดี ๖๕-๖๙

 ๒ ปานกลาง ๖๐-๖๔

 ๑.๕ พอใช้ ๕๕-๕๙

 ๑ ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ ๕๐-๕๔

 ๐ ต่ำกว่าเกณฑ์ ๐-๔๙

 ระดับผลการเรียน ความหมาย ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ
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   ในกรณีที ่ไม่สามารถให้ระดับผลการเรียนเป็น ๘ ระดับได้ ให้ใช้ตัวอักษรระบุเงื ่อนไข

ของผลการเรียนดังนี้

   “มส” หมายถึง ผู ้เร ียนไม่มีสิทธิเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน เนื ่องจากผู ้เร ียน

มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนในแต่ละรายวิชา และไม่ได้รับการผ่อนผันให้เข้ารับการวัดผล

ปลายภาคเรียน

   “ร” หมายถึง รอการตัดสินและยังตัดสินผลการเรียนไม่ได้ เนื่องจากผู้เรียนไม่มีข้อมูล

ผลการเรียนรายวิชานั้นครบถ้วน ได้แก่ ไม่ได้วัดผลระหว่างภาคเรียน/ปลายภาคเรียน ไม่ได้ส่งงานที่มอบหมาย

ให้ทำซึ่งงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินผลการเรียนหรือมีเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ประเมินผลการเรียนไม่ได้

   การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั ้น

ให้ผลการประเมินเป็นผ่านและไม่ผ่านกรณีที่ผ่านให้ระดับผลการประเมินเป็นดีเยี่ยมดีและผ่าน

   ๑) ในการสรุปผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน เพื ่อการเลื ่อนชั ้น

และจบการศึกษากำหนดเกณฑ์การตัดสินเป็น๔ระดับและความหมายของแต่ละระดับดังนี้

     ดีเยี่ยม หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์

และเขียนที่มีคุณภาพดีเลิศอยู่เสมอ

     ดี  หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์

และเขียนที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ

     ผ่าน หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์

และเขียนที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ แต่ยังมีข้อบกพร่อง

บางประการ

     ไม่ผ่าน หมายถึง ไม่มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์

และเขียน หรือถ้ามีผลงาน ผลงานนั้นยังมีข้อบกพร่อง

ที่ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขหลายประการ

   ๒) ในการสรุปผลการประเม ินคุณล ักษณะอ ันพ ึงประสงค ์รวมทุกคุณล ักษณะ

เพื่อการเลื่อนชั้นและจบการศึกษากำหนดเกณฑ์การตัดสินเป็น๔ระดับและความหมายของแต่ละระดับดังนี้

     ดีเยี่ยม หมายถึง ผู้เรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะจนเป็นนิสัยและนำไปใช้

ในชีวิตประจำวันเพื ่อประโยชน์สุขของตนเองและสังคม

โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับดีเยี ่ยม จำนวน

๕-๘ คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมิน

ต่ำกว่าระดับดี
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     ดี  หมายถึง ผู้เรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพื่อให้

เป็นการยอมรับของสังคมโดยพิจารณาจาก

          ๑.ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จำนวน ๑-๔ คุณลักษณะ

 และไม่ม ีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ำกว่า

 ระดับดีหรือ

          ๒.ได้ผลการประเมินระดับดีทั้ง๘คุณลักษณะหรือ

          ๓.ได ้ผลการประเม ินต ั ้ งแต ่ระด ับด ีข ึ ้นไป จำนวน

 ๕-๗ คุณล ักษณะ และม ีบางคุณล ักษณะได ้

 ผลการประเมินระดับผ่าน

     ผ่าน หมายถึง ผู ้ เร ียนร ับรู ้และปฏิบ ัต ิตามกฎเกณฑ์และเง ื ่อนไขท ี ่

สถานศึกษากำหนดโดยพิจารณาจาก 

          ๑.ได ้ผลการประเม ินระดับผ่านทั ้ง ๘ คุณลักษณะ

 หรือ

          ๒. ได ้ผลการประเม ินต ั ้ งแต ่ระด ับด ีข ึ ้นไป จำนวน

 ๑-๔ คุณล ักษณะ และคุณล ักษณะที ่ เหล ือได ้

 ผลการประเมินระดับผ่าน

     ไม่ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติได้ไม่ครบตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไข

ที ่สถานศึกษากำหนด โดยพิจารณาจากผลการประเมิน

ระดับไม่ผ่านตั้งแต่๑คุณลักษณะ

   การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จะต้องพิจารณาทั้งเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติ

กิจกรรมและผลงานของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดและให้ผลการประเมินเป็นผ่านและไม่ผ่าน

    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมี๓ลักษณะคือ

    ๑) กิจกรรมแนะแนว

    ๒) กิจกรรมนักเรียนซึ่งประกอบด้วย

     (๑)กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู ้บำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษา

วิชาทหารโดยผู้เรียนเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง 

     (๒) กิจกรรมชุมนุมหรือชมรม

     ทั้งนี้ ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมทั้งข้อ (๑) และ (๒)

สำหรับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งในข้อ(๑)หรือ(๒)

    ๓) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
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    ให้ใช้ตัวอักษรแสดงผลการประเมินดังนี้

    “ผ”หมายถึง ผู ้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติกิจกรรมและ

        มีผลงานตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด

    “มผ”หมายถึง ผู ้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติกิจกรรมและ

        มีผลงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด

  ๒.๓ การเปลี่ยนผลการเรียน

   ๒.๓.๑ การเปลี่ยนผลการเรียน“๐”

     สถานศึกษาจัดให้มีการสอนซ่อมเสริมในมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่ผู้เรียน

สอบไม่ผ่านก่อน แล้วจึงสอบแก้ตัวได้ไม่เกิน ๒ ครั ้ง ถ้าผู ้เรียนไม่ดำเนินการสอบแก้ตัวตามระยะเวลา

ที่สถานศึกษากำหนด ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะพิจารณาขยายเวลาออกไปอีก ๑ ภาคเรียน สำหรับ

ภาคเรียนที่๒ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น

     ถ้าสอบแก้ตัว ๒ ครั้งแล้ว ยังได้ระดับผลการเรียน “๐” อีก ให้สถานศึกษา

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนผลการเรียนของผู้เรียนโดยปฏิบัติดังนี้

     ๑) ถ้าเป็นรายวิชาพื้นฐานให้เรียนซ้ำรายวิชานั้น

     ๒) ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติม ให้เรียนซ้ำหรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ ทั้งนี้

ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา

     ในกรณีที ่เปลี ่ยนรายวิชาเรียนใหม่ ให้หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียน

ว่าเรียนแทนรายวิชาใด

   ๒.๓.๒ การเปลี่ยนผลการเรียน“ร”

     การเปลี่ยนผลการเรียน“ร”ให้ดำเนินการดังนี้ 

     ให้ผู้เรียนดำเนินการแก้ไข “ร” ตามสาเหตุ เมื่อผู้เรียนแก้ไขปัญหาเสร็จแล้ว

ให้ได้ระดับผลการเรียนตามปกติ(ตั้งแต่๐-๔)

     ถ้าผู้เรียนไม่ดำเนินการแก้ไข “ร” กรณีที่ส่งงานไม่ครบ แต่มีผลการประเมิน

ระหว่างภาคเรียนและปลายภาค ให้ผู้สอนนำข้อมูลที่มีอยู่ตัดสินผลการเรียน ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัย ให้อยู่ใน

ดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะขยายเวลาการแก้ “ร” ออกไปอีกไม่เกิน ๑ ภาคเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๒

ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น เมื่อพ้นกำหนดนี้แล้วให้เรียนซ้ำ หากผลการเรียนเป็น “๐”

ให้ดำเนินการแก้ไขตามหลักเกณฑ์

   ๒.๓.๓ การเปลี่ยนผลการเรียน“มส”

     การเปลี่ยนผลการเรียน“มส”มี๒กรณีดังนี้



�� เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

     ๑) กรณีผู้เรียนได้ผลการเรียน “มส” เพราะมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐

แต่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ๖๐ของเวลาเรียนในรายวิชานั้น ให้สถานศึกษาจัดให้เรียนเพิ่มเติมโดยใช้ชั่วโมง

สอนซ่อมเสริม หรือใช้เวลาว่าง หรือใช้วันหยุด หรือมอบหมายงานให้ทำ จนมีเวลาเรียนครบตามที่กำหนดไว้

สำหรับรายวิชานั้นแล้วจึงให้วัดผลปลายภาคเป็นกรณีพิเศษผลการแก้“มส”ให้ได้ระดับผลการเรียนไม่เกิน“๑”

การแก้“มส”กรณีนี้ให้กระทำให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้นถ้าผู้เรียนไม่มาดำเนินการแก้“มส”ตามระยะเวลา

ที่กำหนดไว้นี้ให้เรียนซ้ำ ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัย ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะขยายเวลาการแก้ “มส”

ออกไปอีกไม่เกิน๑ภาคเรียนแต่เมื่อพ้นกำหนดนี้แล้วให้ปฏิบัติดังนี้

      (๑) ถ้าเป็นรายวิชาพื้นฐานให้เรียนซ้ำรายวิชานั้น

      (๒) ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติมให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา ให้เรียนซ้ำ

หรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่

     ๒) กรณีผู้เรียนได้ผลการเรียน “มส” เพราะมีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ ๖๐

ของเวลาเรียนทั้งหมดให้สถานศึกษาดำเนินการดังนี้

      (๑) ถ้าเป็นรายวิชาพื้นฐานให้เรียนซ้ำรายวิชานั้น

      (๒) ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติม ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา ให้เรียนซ้ำ

หรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่

      ในกรณีที่เปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ ให้หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียน

ว่าเรียนแทนรายวิชาใด  

      การเรียนซ้ำรายวิชา ผู้เรียนที่ได้รับการสอนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัว

๒ ครั้งแล้วไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้เรียนซ้ำรายวิชานั้น ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาในการ

จัดให้เรียนซ้ำในช่วงใดช่วงหนึ่งที่สถานศึกษาเห็นว่าเหมาะสม เช่น พักกลางวัน วันหยุด ชั่วโมงว่างหลังเลิกเรียน

ภาคฤดูร้อนเป็นต้น 

      ในกรณีภาคเรียนที่ ๒ หากผู ้เร ียนยังมีผลการเรียน “๐” “ร” “มส”

ให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนเปิดเรียนปีการศึกษาถัดไป สถานศึกษาอาจเปิดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน

เพื่อแก้ไขผลการเรียนของผู้เรียนได้ ทั้งนี้ หากสถานศึกษาใดไม่สามารถดำเนินการเปิดสอนภาคฤดูร้อนได้

ให้สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา/ต้นสังกัดเป็นผู ้พิจารณาประสานงานให้มีการดำเนินการเรียนการสอน

ในภาคฤดูร้อนเพื่อแก้ไขผลการเรียนของผู้เรียน

   ๒.๓.๔ การเปลี่ยนผล“มผ”

     กรณีที่ผู้เรียนได้ผล “มผ” สถานศึกษาต้องจัดซ่อมเสริมให้ผู้เรียนทำกิจกรรม

ในส่วนที่ผู้เรียนไม่ได้เข้าร่วมหรือไม่ได้ทำจนครบถ้วนแล้วจึงเปลี่ยนผลจาก“มผ” เป็น “ผ”ได้ทั้งนี้ดำเนินการ

ให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนนั้น ๆ ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะพิจารณาขยายเวลา

ออกไปอีกไม่เกิน๑ภาคเรียนสำหรับภาคเรียนที่๒ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น



เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ ��

  ๒.๔ การเลื่อนชั้น

   เมื่อสิ้นปีการศึกษาผู้เรียนจะได้รับการเลื่อนชั้นเมื่อมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

   ๒.๔.๑ รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมได้รับการตัดสินผลการเรียนผ่านตามเกณฑ์

ที่สถานศึกษากำหนด

   ๒.๔.๒ ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา

กำหนดในการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

   ๒.๔.๓ ระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปีการศึกษานั้นควรได้ไม่ต่ำกว่า๑.๐๐

   ทั้งนี้ รายวิชาใดที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน สถานศึกษาสามารถซ่อมเสริมผู้เรียนให้ได้รับ

การแก้ไขในภาคเรียนถัดไปทั้งนี้สำหรับภาคเรียนที่๒ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น

  ๒.๕ การสอนซ่อมเสริม

   หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กำหนดให้สถานศึกษา

จัดสอนซ่อมเสริมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ

   การสอนซ่อมเสริม เป็นการสอนเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง กรณีที่ผู ้เรียนมีความรู้ ทักษะ

กระบวนการ หรือเจตคติ/คุณลักษณะ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด สถานศึกษาต้องจัดสอน

ซ่อมเสริมเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือไปจากการสอนตามปกติ เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถบรรลุตามมาตรฐาน

การเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ เป็นการให้โอกาสแก่ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย

และตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลการสอนซ่อมเสริมสามารถดำเนินการได้ในกรณีดังต่อไปนี้

   ๑) ผู้เรียนมีความรู้/ทักษะพื้นฐานไม่เพียงพอที่จะศึกษาในแต่ละรายวิชานั้น ควรจัด

การสอนซ่อมเสริมปรับความรู้/ทักษะพื้นฐาน

   ๒) ผู ้เรียนไม่สามารถแสดงความรู ้ ทักษะ กระบวนการ หรือเจตคติ/คุณลักษณะ

ที่กำหนดไว้ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดในการประเมินผลระหว่างเรียน

   ๓) ผู้เรียนที่ได้ระดับผลการเรียน“๐”ให้จัดการสอนซ่อมเสริมก่อนสอบแก้ตัว

   ๔) กรณีผู้เรียนมีผลการเรียนไม่ผ่าน สามารถจัดสอนซ่อมเสริมในภาคฤดูร้อนเพื่อแก้ไข

ผลการเรียนทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา

   จากรายละเอียดต่าง ๆ ข้างต้น สรุปเป็นแผนภาพที่ ๒.๖ แสดงกระบวนการตัดสินและ

แก้ไขผลการเรียนระดับมัธยมศึกษา

  ๒.๖ การเรียนซ้ำชั้น

   ผู ้เร ียนที ่ไม่ผ่านรายวิชาจำนวนมากและมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียน

ในระดับชั้นที่สูงขึ้น สถานศึกษาอาจตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้เรียนซ้ำชั้นได้ ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงวุฒิภาวะ

และความรู้ความสามารถของผู้เรียนเป็นสำคัญ



�� เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

   การเรียนซ้ำชั้นมี๒ลักษณะคือ

   ๑) ผู้เรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปีการศึกษานั้นต่ำกว่า ๑.๐๐ และมีแนวโน้มว่า

จะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น

   ๒) ผู ้เรียนมีผลการเรียน ๐, ร, มส เกินครึ ่งหนึ ่งของรายวิชาที ่ลงทะเบียนเรียน

ในปีการศึกษานั้น

   ทั ้งนี ้ หากเกิดลักษณะใดลักษณะหนึ ่ง หรือทั ้ง ๒ ลักษณะ ให้สถานศึกษาแต่งตั ้ง

คณะกรรมการพิจารณา หากเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควรก็ให้ซ้ำชั ้น โดยยกเลิกผลการเรียนเดิมและให้ใช้

ผลการเรียนใหม่แทน หากพิจารณาแล้วไม่ต้องเรียนซ้ำชั ้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาในการแก้ไข

ผลการเรียน

  ๒.๗ เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

   ๑) ผู ้ เร ียนเร ียนรายว ิชาพ ื ้นฐานและเพ ิ ่มเต ิมไม ่ เก ิน ๘๑ หน่วยกิต โดยเป ็น

รายวิชาพื้นฐาน๖๖หน่วยกิตและรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากำหนด

   ๒) ผู ้เร ียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๗๗ หน่วยกิต โดยเป็น

รายวิชาพื้นฐาน๖๖หน่วยกิตและรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า๑๑หน่วยกิต

   ๓) ผู ้เร ียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์

การประเมินตามที่สถานศึกษากำหนด

   ๔) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน

ตามที่สถานศึกษากำหนด

   ๕) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน

ตามที่สถานศึกษากำหนด

  ๒.๘ เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

   ๑) ผู ้เรียนเรียนรายวิชาพื ้นฐานและเพิ ่มเติมไม่น้อยกว่า ๘๑ หน่วยกิต โดยเป็น

รายวิชาพื้นฐาน๔๑หน่วยกิตและรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากำหนด

   ๒) ผู ้เร ียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๗๗ หน่วยกิต โดยเป็น

รายวิชาพื้นฐาน๔๑หน่วยกิตและรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า๓๖หน่วยกิต

   ๓) ผู ้เร ียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์

การประเมินตามที่สถานศึกษากำหนด

   ๔) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน

ตามที่สถานศึกษากำหนด

   ๕) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน

ตามที่สถานศึกษากำหนด
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แผนภาพที่ ๒.๖ แสดงกระบวนการตัดสินและแก้ไขผลการเรียนระดับมัธยมศึกษา 

ได้“๐” ได้“๑”

แก้ตัวได้อีก๑ครั้ง

สอนซ่อมเสริม/สอบแก้ตัว

ได้“๐” ได้“๑”

สอนซ่อมเสริม/
สอบแก้ตัว

ยื่นคำร้อง
แก้“๐”

ได้“๐” ได้“๑-๔”

ตัดสินผล
การเรียน

วัดผลปลาย
ภาคเรียน

วัดผล
ระหว่างภาค

มีเวลาเรียนครบ

เรียนซ้ำ เรียน เรียนซ้ำ

มีเวลาเรียน
ไม่ถึง๘๐%

ดุลยพินิจ

อนุญาต ไม่อนุญาต

ไม่แก้
“มส”

ภายใน
ภาคเรียน

นั้น

ได้“มส”

๖๐%<เวลาเรียน<๘๐% เวลาเรียน<๖๐%

เรียนซ้ำเพิ่มเติม
เวลาเรียนครบ

ไม่เข้าวัดผลระหว่างภาค/ไม่เข้าวัดผล
ปลายภาค/ส่งงานไม่ครบ

ได้“๐” ได้“๑”

ไม่แก้
“ร”

ภายใน
๑

ภาคเรียน

ได้“ร”

แก้“ร” ได้“๑-๔”

วัดผลปลายภาคเป็นกรณีพิเศษ
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❖	 การเทียบโอนผลการเรียน

 สถานศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนของผู้เรียนจากสถานศึกษาได้ในกรณีต่างๆ ได้แก่การย้าย

สถานศึกษาการเปลี่ยนรูปแบบการศึกษาการย้ายหลักสูตรการออกกลางคันและการขอกลับเข้ารับการศึกษาต่อ

การศึกษาจากต่างประเทศและขอเข้าศึกษาต่อในประเทศ นอกจากนี ้ยังสามารถเทียบโอนความรู ้ ทักษะ

ประสบการณ์จากแหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ เช่น สถานประกอบการ สถาบันทางศาสนา สถาบันการฝึกอบรมอาชีพ

การจัดการศึกษาโดยครอบครัวเป็นต้น

 การเทียบโอนผลการเรียนควรดำเนินการในช่วงก่อนเปิดภาคเรียน หรือต้นภาคเรียนที่สถานศึกษารับ

ผู้ขอเทียบโอนเป็นผู้เรียนทั้งนี้ผู้เรียนที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนต้องศึกษาต่อเนื่องในสถานศึกษาที่รับเทียบโอน

อย่างน้อย ๑ ภาคเรียน โดยสถานศึกษาที่รับการเทียบโอนควรกำหนดรายวิชา จำนวนหน่วยกิตที่จะรับเทียบโอน

ตามความเหมาะสม

 การพิจารณาการเทียบโอนสามารถดำเนินการได้ดังนี้

 ๑.พิจารณาจากหลักฐานการศึกษาและเอกสารอื่น ๆ ที่ให้ข้อมูลแสดงความรู้ความสามารถของ

ผู้เรียน

 ๒.พิจารณาจากความรู้ความสามารถของผู้เรียน โดยการทดสอบด้วยวิธีการต่าง ๆ ทั้งภาคความรู้

และภาคปฏิบัติ

 ๓.พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบัติในสภาพจริง

 การเทียบโอนผลการเรียนให้ดำเนินการในรูปของคณะกรรมการการเทียบโอนจำนวนไม่น้อยกว่า

๓คนแต่ไม่ควรเกิน๕คนโดยมีแนวทางในการเทียบโอนดังนี้

 ๑)กรณีผู้ขอเทียบโอนมีผลการเรียนมาจากหลักสูตรอื่น ให้นำรายวิชาหรือหน่วยกิตที่มีมาตรฐาน

การเรียนรู้/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/จุดประสงค์/เนื้อหาที่สอดคล้องกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ มาเทียบโอน

ผลการเรียนและพิจารณาให้ระดับผลการเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่รับเทียบโอน

 ๒)กรณีการเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ให้พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน (ถ้ามี) โดย

ให้มีการประเมินด้วยเครื่องมือที่หลากหลายและให้ระดับผลการเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่รับเทียบโอน

 ๓)กรณีการเทียบโอนนักเรียนที่เข้าโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ให้ดำเนินการตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการเรื ่องหลักการและแนวปฏิบัติการเทียบชั้นการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

แลกเปลี่ยน

 ทั้งนี้ วิธีการเทียบโอนผลการเรียนให้เป็นไปตามหลักการและแนวทางการเทียบโอนผลการเรียน

ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาระดับ

อุดมศึกษา ระดับต่ำกว่าปริญญา ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับ

การเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่การศึกษาในระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน(สิงหาคม๒๕๔๙)โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
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❖	 การรายงานผลการเรียน

 การรายงานผลการเรียนเป็นการสื่อสารให้ผู้ปกครองและผู้เรียนทราบความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของ

ผู้เรียน ซึ่งสถานศึกษาต้องสรุปผลการประเมิน และจัดทำเอกสารรายงานให้ผู้ปกครองทราบเป็นระยะ ๆ หรือ

อย่างน้อยภาคเรียนละ๑ครั้ง

 การรายงานผลการเรียนสามารถรายงานเป็นระดับคุณภาพการปฏิบัติของผู้เรียนที่สะท้อนมาตรฐาน

การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้

 ๑. จุดมุ่งหมายการรายงานผลการเรียน

  ๑.๑ เพื่อแจ้งให้ผู้เรียนผู้เกี่ยวข้องทราบความก้าวหน้าของผู้เรียน

  ๑.๒ เพื่อให้ผู้เรียน ผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม และพัฒนาการเรียน

ของผู้เรียน

  ๑.๓ เพื่อให้ผู้เรียน ผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการเรียน กำหนดแนวทางการศึกษาและ

การเลือกอาชีพ

  ๑.๔ เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องใช้ในการออกเอกสารหลักฐานการศึกษา ตรวจสอบและรับรอง

ผลการเรียนหรือวุฒิทางการศึกษาของผู้เรียน

  ๑.๕ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัด ใช้ประกอบ

ในการกำหนดนโยบายวางแผนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 ๒. ข้อมูลในการรายงานผลการเรียน

  ๒.๑ ข้อมูลระดับชั้นเรียน ประกอบด้วย เวลามาเรียน ผลการประเมินความรู้ความสามารถ

พฤติกรรมการเรียน ความประพฤติ และผลงานในการเรียนของผู ้เรียน เป็นข้อมูลสำหรับรายงานให้ผู ้มี

ส่วนเกี่ยวข้องได้แก่ผู้เรียนผู้สอนและผู้ปกครองได้รับทราบความก้าวหน้าความสำเร็จในการเรียนของผู้เรียน

เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนกำหนดเป้าหมายและวิธีการในการพัฒนาผู้เรียน

  ๒.๒ข ้อมูลระดับสถานศึกษา ประกอบด้วย ผลการประเมินผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ผลการประเมินคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายปี/รายภาค ผลการประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้

รายปี/รายภาคโดยรวมของสถานศึกษา เพื่อใช้เป็นข้อมูลและสารสนเทศในการพัฒนาการเรียนการสอนและ

คุณภาพของผู้เรียน ให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด การตัดสินการเลื่อนชั้นและการซ่อมเสริมผู้เรียน

ที่มีข้อบกพร่องให้ผ่านระดับชั้นและเป็นข้อมูลในการออกเอกสารหลักฐานการศึกษา

  ๒.๓ ข้อมูลระดับเขตพื้นที่การศึกษาได้แก่ผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียนด้วยแบบประเมิน

ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทำขึ้นในกลุ่มสาระการเรียนรู้สำคัญในระดับชั้นที่นอกเหนือจากการประเมิน

คุณภาพระดับชาติ เป็นข้อมูลที่ผู้เกี่ยวข้องใช้วางแผนและดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

ในเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อให้เกิดการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของผู้เรียนและสถานศึกษา
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แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

  ๒.๔ ข้อมูลระดับชาติ ได้แก่ ผลการประเมินคุณภาพของผู ้เรียนด้วยแบบประเมินที ่เป็น

มาตรฐานระดับชาติในกลุ ่มสาระการเรียนรู ้ท ี ่สำคัญในชั ้นประถมศึกษาปีที ่ ๓ ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ ๖

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ซึ่งดำเนินการโดยหน่วยงานระดับชาติ เป็นข้อมูลที่ผู้เกี่ยวข้อง

ใช้วางแผนและดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการยกระดับคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาของผู้เรียน สถานศึกษา ท้องถิ่น เขตพื้นที่การศึกษา และประเทศชาติ รวมทั้งนำไปรายงาน

ในเอกสารหลักฐานการศึกษาของผู้เรียน

  ๒.๕ ข้อมูลพัฒนาการของผู ้เรียนด้านอื ่น ๆ ประกอบด้วย ข้อมูลเกี ่ยวกับพัฒนาการทาง

ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และพฤติกรรมต่าง ๆ เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งของการแนะแนวและจัดระบบ

การดูแลช่วยเหลือ เพื่อแจ้งให้ผู้เรียนผู้สอนผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูล โดยผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ

แต่ละฝ่ายนำไปใช้ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดพัฒนาการอย่างถูกต้อง เหมาะสม รวมทั้งนำไปจัดทำ

เอกสารหลักฐานแสดงพัฒนาการของผู้เรียน

 ๓. ลักษณะข้อมูลสำหรับการรายงาน

  การรายงานผลการเรียน สถานศึกษาสามารถเลือกลักษณะข้อมูลสำหรับการรายงานได้หลาย

รูปแบบ ให้เหมาะสมกับวิธีการรายงาน และสอดคล้องกับการให้ระดับผลการเรียนในแต่ละระดับการศึกษา

โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของการรายงานและการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ของผู ้ร ับรายงานแต่ละฝ่าย

ลักษณะข้อมูลมีรูปแบบดังนี้

  ๓.๑ รายงานเป็นตัวเลข ตัวอักษร คำ หรือข้อความที่เป็นตัวแทนระดับความรู้ความสามารถ

ของผู้เรียนที่เกิดจากการประมวลผลสรุปตัดสินข้อมูลผลการเรียนรู้ของผู้เรียนได้แก่

   ๑) คะแนนที่ได้กับคะแนนเต็ม

   ๒) คะแนนร้อยละ

   ๓) ระดับผลการเรียน “๐-๔” (๘ ระดับ) หรือตามที่สถานศึกษากำหนดและเงื่อนไข

ของผลการเรียนได้แก่“ผ”“มผ”“ร”“มส”

   ๔) ผลการประเมินคุณภาพ“ดีเยี่ยม”“ดี”“ผ่าน”

   ๕) ผลการตัดสินผ่านระดับชั้น“ผ่าน”“ไม่ผ่าน”

  ๓.๒ รายงานโดยใช้สถิติ เป็นการรายงานจากข้อมูลที่เป็นตัวเลข ตัวอักษร หรือข้อความให้เป็น

ภาพแผนภูมิหรือเส้นพัฒนาการ ซึ่งจะแสดงให้เห็นพัฒนาการความก้าวหน้าของผู้เรียนว่าดีขึ้นหรือควรได้รับ

การพัฒนาอย่างไรเมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไป

  ๓.๓ รายงานเป็นข้อความ เป็นการบรรยายพฤติกรรมหรือคุณภาพที่ผู้ประเมินสังเกตพบ เพื่อ

รายงานให้ทราบว่าผู้เรียนมีความสามารถมีพฤติกรรมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

และบุคลิกภาพอย่างไรเช่น

	 	 	 ➣	 ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงชอบแสดงความคิดเห็นและมีเหตุผล



เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ ��



ผู้เรียน - ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการเรียนรวมทั้งพัฒนาการทางร่างกายอารมณ์สังคมและ
พฤติกรรมต่างๆของตน

 - วางแผนการเรียนการเลือกแนวทางการศึกษาและอาชีพในอนาคต
 - แสดงผลการเรียนความรู้ความสามารถและวุฒิการศึกษาของตน

ผู้สอน - วางแผนและดำเนินการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาผู้เรียน
 - ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

ครูวัดผล - ตรวจสอบความถูกต้องในการประเมินผลของผู้สอน/ผู้เรียน
 - พัฒนาระบบระเบียบและแนวทางการประเมินผลการเรียน

นายทะเบียน - จัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา

ครูแนะแนว - ให้คำแนะนำผู้เรียนในด้านต่างๆ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร - พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการเรียนของผู้เรียน
และงานวิชาการสถานศึกษา - พัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการอื่นๆ 

ผู้บริหารสถานศึกษา - พิจารณาตัดสินและอนุมัติผลการเรียนของผู้เรียน
 - พัฒนากระบวนการจัดการเรียนของสถานศึกษา
 - วางแผนการบริหารจัดการศึกษาด้านต่างๆ

ผู้ปกครอง - รับทราบผลการเรียนและพัฒนาการของผู้เรียน
 - ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการเรียนของผู้เรียนรวมทั้งการดูแลสุขภาพอนามัยร่างกายจิตใจ

อารมณ์สังคมและพฤติกรรมต่างๆของผู้เรียน
 - พิจารณาวางแผนและส่งเสริมการเรียนการเลือกแนวทางการศึกษาและอาชีพในอนาคตของผูเ้รียน

ฝ่าย/หน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบ - ตรวจสอบและรับรองผลการเรียนและวุฒิการศึกษาของผู้เรียน
รับรองความรู้และวุฒิการศึกษา/ - เทียบระดับ/วุฒิการศึกษาของผู้เรียน
สถานศึกษา - เทียบโอนผลการเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ - ยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษานิเทศติดตาม
หน่วยงานต้นสังกัด - และให้ความช่วยเหลือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่มีผลการประเมิน

ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 กลุ่มเป้าหมาย การใช้ข้อมูล

	 	 	 ➣	 ผู้เรียนสนใจอ่านเรื่องต่าง ๆ หลากหลายประเภท สามารถสรุปใจความของเรื่อง

ได้ถูกต้องสมบูรณ์

	 	 	 ➣	 ผู้เรียนมีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นที่น่าพอใจ แต่ควรมีการพัฒนา

ด้านการเขียนโดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองในการฝึกหรือส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการเขียนสูงขึ้น

 ๔. เป้าหมายการรายงาน

  การดำเนินการจัดการศึกษา ประกอบด้วย บุคลากรหลายฝ่ายมาร่วมมือประสานงานกัน

พัฒนาผู้เรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม ให้มีความรู้ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์

โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรได้รับการรายงานผลการประเมินของผู้เรียนเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินงานดังนี้



�� เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 ๕. วิธีการรายงาน

  การรายงานผลการเรียนให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบสามารถดำเนินการได้ดังนี้

  ๕.๑ การรายงานผลการเรียนในเอกสารหลักฐานการศึกษาได้แก่

	 	 	 ➣	 ระเบียนแสดงผลการเรียน(ปพ.๑)

	 	 	 ➣	 ประกาศนียบัตร(ปพ.๒)

	 	 	 ➣	 แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา(ปพ.๓)

	 	 	 ➣	 แบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา

	 	 	 ➣	 แบบรายงานประจำตัวนักเรียน

	 	 	 ➣	 ใบรับรองผลการเรียน

	 	 	 ➣	 ระเบียนสะสม

    ฯลฯ

  ข้อมูลจากแบบรายงานสามารถใช้อ้างอิงตรวจสอบและรับรองผลการเรียนของผู้เรียนได้

  ๕.๒ การรายงานคุณภาพการศึกษาให้ผู้เกี่ยวข้องทราบสามารถรายงานได้หลายวิธีเช่น

	 	 	 ➣	 รายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี

	 	 	 ➣	 วารสาร/จุลสารของสถานศึกษา

	 	 	 ➣	 จดหมายส่วนตัว

	 	 	 ➣	 การให้คำปรึกษาหารือเป็นรายบุคคล 

	 	 	 ➣	 การให้พบครูที่ปรึกษาหรือการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง

	 	 	 ➣	 การให้ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของสถานศึกษา

 ๖. การกำหนดระยะเวลาในการรายงาน

  การกำหนดระยะเวลาในการรายงานผลการเรียนแต่ละประเภทที่ได้มีการดำเนินการในโอกาส

ต่าง ๆ ทั้งการประเมินระดับชั้นเรียน การประเมินระดับสถานศึกษา การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา

และการประเมินระดับชาติ สถานศึกษาควรกำหนดช่วงเวลาในการรายงานให้สอดคล้องกับช่วงระยะเวลาที่ผู้เรียน

และผู้เกี่ยวข้องจะนำข้อมูลการรายงานไปใช้ในการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขและส่งเสริมการเรียนของผู้เรียน

ตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่าย โดยยึดหลักการรายงานให้เร็วที่สุดภายหลังการประเมินผลแต่ละครั้ง เพื่อให้

การรายงานเกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพในการนำไปใช้สูงสุด



ภารกิจของสถานศึกษา
ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

๓.  



�� เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

แผนภาพที่ ๓.๑ แสดงกรอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศกึษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้๘กลุ่มสาระ

กรอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

การประเมินผลการเรียนรู้ตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้

การประเมิน
การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน

การประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

การประเมิน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การประเมินผลรายวิชา/
ตัวชี้วัด

ปลายปี/
ปลายภาค

ระหว่างเรียน

ผ่าน ผ่านไม่ผ่านประเมิน ประเมิน ประเมินไม่ผ่าน ไม่ผ่านผ่าน

ดีเยี่ยม

ดี

ผ่าน

ดีเยี่ยม

ดี

ผ่าน

ประถมฯ มัธยมฯ

 - ระดับ
  ผลการเรียน
 - ระดับ
  คุณภาพ

 - ระดับผลการเรียน
  ๘ระดับ
 - เงื่อนไข
  ผลการเรียน
  (ร.มส)

ตัดสินผลการเรียนและบันทึกผลการประเมินในเอกสารที่สถานศึกษากำหนด

เลื่อนชั้น ผ่าน
อนุมัติ

ผลการเรียน

ไม่ผ่าน

ผ่าน

ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน

ดุลยพินิจ ซ้ำชั้น เรียนซ้ำรายวิชา/เรียนซ้ำชั้น

แก้ไขผลการประเมิน

ซ่อมเสริม/พัฒนา

มัธยมศึกษา

แก้ไขผลการประเมิน

ซ่อมเสริม/พัฒนา

ประถมศึกษา

ประเมิน
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❖	 กรอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา

 เมื่อสถานศึกษาจัดทำหลักสูตรที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช

๒๕๕๑และเหมาะสมกับสภาพบริบทของตนเองแล้วภารกิจต่อไปคือวางแผนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ให้สอดคล้องกับหลักสูตร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการวัดและประเมินผลในระดับชั้นเรียนสำหรับผู้สอน

โดยในการประเมินความรู้และทักษะต่าง ๆ ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ควรบูรณาการไปพร้อม ๆ กับการประเมิน

การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 นอกจากนี้ สถานศึกษาต้องตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อให้มั่นใจว่าการจัดการเรียนรู้และการประเมินผล

การเรียนรู้ที่ครูผู้สอนดำเนินการนั้น นำไปสู่การพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ๕ ประการ ตามที่หลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กำหนด ได้แก่ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถ

ในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการ

ใช้เทคโนโลยี โดยสมรรถนะสำคัญทั ้ง ๕ ประการนั ้น ควรเป็นผลการประเมินองค์ประกอบทั ้ง ๔ ด้าน

ไปพร้อมๆกับการประเมินคุณลักษณะอื่นๆ

❖	 แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

 สถานศึกษาต้องดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีแนวทาง

การดำเนินการดังนี้

 ๑. สถานศึกษาต้องดำเนินการวัดและประเมินผลให้ครบองค์ประกอบทั้ง ๔ ด้าน ตามแนวทางและ

วิธีการของการวัดและประเมินผลแต่ละองค์ประกอบ และกำหนดเอกสารบันทึกผลการประเมินให้สอดคล้องกับ

แนวทางการวัดและประเมินผล

 ๒. ให้ครูผู ้สอนนำผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบบันทึกลงในเอกสารบันทึกผลการประเมิน

ตามที่สถานศึกษากำหนดและนำเสนอผู้บริหารสถานศึกษา

 ๓.ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้อนุมัติผลการประเมิน

 ๔. ให้มีการรายงานความก้าวหน้าผลการพัฒนาองค์ประกอบทั ้ง ๔ ด้าน ให้ผู ้ปกครองทราบ

เป็นระยะๆและรายงานสรุปผลการเรียนปลายปี/ปลายภาค

 ๕.ผู้บริหารสถานศึกษาต้องกำหนดวิธีการและมอบหมายผู้รับผิดชอบ ปรับปรุง พัฒนาผู้เรียนที่ได้

ผลการเรียนซ้ำรายวิชาหรือซ้ำชั้น

 ๖. สถานศึกษากำหนดแนวทางในการกำกับ ติดตามการบันทึกผลการประเมินในเอกสารหลักฐาน

การศึกษาทั้งแบบที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดและแบบที่สถานศึกษากำหนด 

 แนวทางการวัดและประเมินผลองค์ประกอบทั้ง๔ด้านมีรายละเอียดดังนี้
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 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

 การประเมินผลการเรียนรู ้ตามกลุ ่มสาระการเรียนรู ้ทั ้ง ๘ กลุ ่มสาระ เป็นการประเมินความรู ้

ความสามารถทักษะเจตคติทักษะการคิดที่กำหนดอยู่ในตัวชี้วัดในหลักสูตรซึ่งจะนำไปสู่การสรุปผลการเรียนรู้

ของผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู ้ต่อไป ภารกิจของสถานศึกษาในการดำเนินการประเมินผลการเรียนรู ้

ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้มีรายละเอียดดังนี้

 ๑.กำหนดสัดส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับคะแนนปลายปี/ปลายภาค โดยให้ความสำคัญของคะแนน

ระหว่างเรียนมากกว่าคะแนนปลายปี/ปลายภาคเช่น๖๐:๔๐,๗๐:๓๐,๘๐:๒๐เป็นต้น

 ๒. กำหนดเกณฑ์การตัดสินผลการเรียน โดยพิจารณาความเหมาะสมตามระดับชั ้นเรียน เช่น

ระดับประถมศึกษาอาจกำหนดเป็นระดับผลการเรียน หรือระดับคุณภาพการปฏิบัติของผู้เรียน เป็นระบบตัวเลข

ระบบตัวอักษร ระบบร้อยละ หรือระบบที่ใช้คำสำคัญสะท้อนมาตรฐาน สำหรับระดับมัธยมศึกษากำหนดเป็น

ระดับผลการเรียน ๘ ระดับ และกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ของผลการเรียน เช่น การประเมินที่ยังไม่สมบูรณ์ (ร)

การไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบปลายภาค (มส) เป็นต้น นอกจากนี้ สถานศึกษาอาจกำหนดคุณลักษณะของ

ความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละชั้นปีเป็นระดับคุณภาพเพิ่มอีกก็ได้

 ๓. กำหนดแนวปฏิบัติในการสอนซ่อมเสริมระหว่างเรียน กรณีผู้เรียนมีผลการประเมินตัวชี้วัด/

มาตรฐานการเรียนรู้ไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด

 ๔. กำหนดแนวปฏิบัติในการสอนซ่อมเสริมการสอบแก้ตัวกรณีผู้เรียนมีระดับผลการเรียน“๐”หรือ

มีระดับคุณภาพต่ำกว่าเกณฑ์และแนวดำเนินการกรณีผู้เรียนมีผลการเรียนที่มีเงื่อนไขคือ“ร”หรือ“มส”

 ๕.กำหนดแนวปฏิบัติในการอนุมัติผลการเรียน

 ๖. กำหนดแนวทางในการรายงานผลการประเมินต่อผู้เกี่ยวข้อง

 การประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน

 การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ถือเป็นความสามารถหลักที่สำคัญซึ่งจำเป็นต้องปลูกฝังและพัฒนา

ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนด้วยกระบวนการจัดการศึกษาตามหลักสูตรในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ขณะเดียวกันก็จำเป็น

ต้องตรวจสอบว่า ความสามารถดังกล่าวเกิดขึ้นแล้วหรือยัง เนื่องจากการพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน

คิดวิเคราะห์ และเขียน ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาตามลำดับอย่างต่อเนื่อง ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ หรือกิจกรรมต่าง ๆ กระบวนการตรวจสอบความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นทั้งความรู้ความเข้าใจในการ

ปฏิบัติจะดำเนินการไปด้วยกันในกระบวนการ

 หลักการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน

 ๑. เป็นการประเมินเพื่อการปรับปรุงพัฒนาผู้เรียนและประเมินเพื่อการตัดสินการเลื ่อนชั้นและ

จบการศึกษาระดับต่างๆ

 ๒.ใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสได้แสดงออกซึ่งความสามารถดังกล่าว

อย่างเต็มตามศักยภาพและทำให้ผลการประเมินที่ได้มีความเชื่อมั่น
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 ๓.การกำหนดภาระงานให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติ ควรสอดคล้องกับขอบเขตและประเด็นการประเมิน

ที่กำหนด

 ๔.ใช้รูปแบบวิธีการประเมินและเกณฑ์การประเมินที่ได้จากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง

 ๕.การสรุปผลการประเมินเพื ่อรายงาน เน้นการรายงานคุณภาพของความสามารถในการอ่าน

คิดวิเคราะห์และเขียนเป็น๔ระดับคือดีเยี่ยมดีผ่านและไม่ผ่าน

 แนวดำเนินการพัฒนาและประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน

 สถานศึกษาควรดำเนินการพัฒนาและประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็น

กระบวนการอย่างชัดเจน สามารถตรวจสอบการดำเนินงานได้ การพัฒนาและประเมินความสามารถในการอ่าน

คิดวิเคราะห์และเขียนสถานศึกษาอาจดำเนินการตามกระบวนการต่อไปนี้

 ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการการพัฒนาและประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน

ของสถานศึกษา ซึ่งอาจประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนครูผู้สอน

ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน และผู้แทนนักเรียน เพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนา ประเมิน ปรับปรุงแก้ไข และ

ตัดสินผลการประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนรายปี (ระดับประถมศึกษา) รายภาค

(ระดับมัธยมศึกษา)และจบการศึกษาแต่ละระดับ

 ๒. ศึกษานิยามหรือความหมายของความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนกำหนดขอบเขต

และตัวชี ้วัดที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนให้สอดคล้องกับบริบทและจุดเน้น

ของสถานศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา

 ๓.ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันศึกษาหลักการประเมิน และพิจารณากำหนดรูปแบบวิธีการพัฒนา

และประเมินความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนของสถานศึกษา  

 ๔.กำหนดแนวทางการพัฒนาและประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน

ให้สอดคล้องกับขอบเขตและตัวชี้วัดที่กำหนดในข้อ ๒ และกำหนดระดับคุณภาพหรือเกณฑ์ในการประเมินเป็น

๔ ระดับ คือ ดีเยี ่ยม ดี ผ่าน และไม่ผ่าน เพื ่อใช้ในการตัดสินผลรายปี (ระดับประถมศึกษา) รายภาค

(ระดับมัธยมศึกษา)และจบการศึกษาแต่ละระดับ

 ๕.ดำเนินการพัฒนา ประเมิน และปรับปรุงแก้ไขความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน

ตามรูปแบบและวิธีการที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง

 ๖. สรุปและตัดสินผลการประเมิน บันทึกและรายงานผลการประเมินความสามารถในการอ่าน

คิดวิเคราะห์และเขียนต่อผู้เกี่ยวข้อง

 แนวดำเนินการดังกล่าวข้างต้นสามารถแสดงดังแผนภูมิที่๓.๒
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แผนภาพที่ ๓.๒ แสดงกระบวนการดำเนินการพัฒนาและประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 



เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ ��

 เพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อผู้ปฏิบัติในการประเมินความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ

เขียน จึงได้กำหนดความหมายและขอบเขตการประเมินเป็นระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และ

มัธยมศึกษาตอนปลายให้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อตัดสินการเลื่อนชั้นและการจบการศึกษาแต่ละระดับ

 ความหมาย

 การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน เป็นการประเมินศักยภาพของผู ้เรียนในการอ่าน

จากหนังสือ ตำราเรียน เอกสาร และสื่อต่าง ๆ เพื่อหาและ/หรือเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ ความสุนทรีย์ และ

ประยุกต์ใช้ แล้วนำเนื้อหาสาระที่อ่านมาคิดวิเคราะห์ นำไปสู่การแสดงความคิดเห็น การสังเคราะห์ สร้างสรรค์

การแก้ปัญหาในเรื่องต่าง ๆ และถ่ายทอดความคิดนั้นด้วยการเขียนที่มีสำนวนภาษาถูกต้อง มีเหตุผลและลำดับ

ขั้นตอนในการนำเสนอสามารถสร้างความเข้าใจแก่ผู้อ่านได้อย่างชัดเจนตามระดับความสามารถในแต่ละระดับชั้น

 ขอบเขตการประเมินและตัวชี้วัดที่แสดงถึงความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่๑-๓

 ขอบเขตการประเมิน

 การอ่านจากสื่อสิ่งพิมพ์ และ/หรือสื่อประเภทต่าง ๆ ที่ให้ความเพลิดเพลิน ความรู้ ประสบการณ์

และมีประเด็นให้คิดและเขียนบรรยาย ถ่ายทอดประเด็นที่คิดด้วยภาษาที่ถูกต้องเหมาะสม เช่น อ่านสาระความรู้

ที่นำเสนออย่างสนใจนิยายเรื่องสั้นนิทานนิยายปรัมปรา

 ตัวชี้วัดความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน

 ๑.สามารถอ่านและหาประสบการณ์จากสื่อที่หลากหลาย

 ๒.สามารถจับประเด็นสำคัญข้อเท็จจริงความคิดเห็นเรื่องที่อ่าน

 ๓. สามารถเปรียบเทียบแง่มุมต่างๆเช่นข้อดีข้อเสียประโยชน์โทษความเหมาะสมไม่เหมาะสม

 ๔.สามารถแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่อ่านโดยมีเหตุผลประกอบ

 ๕.สามารถถ่ายทอดความคิดเห็นความรู้สึกจากเรื่องที่อ่านโดยการเขียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่๔-๖

 ขอบเขตการประเมิน

 การอ่านจากสื่อสิ่งพิมพ์ และ/หรือสื่อประเภทต่าง ๆ ที่ให้ข้อมูลสารสนเทศ ความรู้ ประสบการณ์

ที่เอื ้อให้ผู ้อ่านนำไปคิดวิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น ตัดสินใจ แก้ปัญหา และถ่ายทอดโดยการเขียนเป็น

ความเรียงเชิงสร้างสรรค์ด้วยถ้อยคำภาษาที่ถูกต้องชัดเจนเช่นอ่านหนังสือพิมพ์วารสารหนังสือเรียนบทความ

สุนทรพจน์คำแนะนำคำเตือน

 ตัวชี้วัดความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน

 ๑.สามารถอ่านเพื่อหาข้อมูลสารสนเทศเสริมประสบการณ์จากสื่อประเภทต่างๆ

 ๒.สามารถจับประเด็นสำคัญเปรียบเทียบเชื่อมโยงความเป็นเหตุเป็นผลจากเรื่องที่อ่าน



�� เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 ๓.สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของเรื่องราวเหตุการณ์ของเรื่องที่อ่าน
 ๔.สามารถแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่อ่านโดยมีเหตุผลสนับสนุน

 ๕.สามารถถ่ายทอดความเข้าใจความคิดเห็นคุณค่าจากเรื่องที่อ่านโดยการเขียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑-๓

 ขอบเขตการประเมิน

 การอ่านจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ให้ข้อมูลสารสนเทศ ข้อคิด ความรู้เกี่ยวกับสังคม

และสิ ่งแวดล้อมที ่เอื ้อให้ผู ้อ ่านนำไปคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ สรุปแนวคิด คุณค่าที ่ได้ นำไปประยุกต์ใช้

ด้วยวิจารณญาณ และถ่ายทอดเป็นข้อเขียนเชิงสร้างสรรค์หรือรายงานด้วยภาษาที่ถูกต้องเหมาะสม เช่น

อ่านหนังสือพิมพ์วารสารหนังสือเรียนบทความสุนทรพจน์คำแนะนำคำเตือนแผนภูมิตารางแผนที่

 ตัวชี้วัดความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน

 ๑.สามารถคัดสรรสื่อที่ต้องการอ่านเพื่อหาข้อมูลสารสนเทศได้ตามวัตถุประสงค์ สามารถสร้าง

ความเข้าใจและประยุกต์ใช้ความรู้จากการอ่าน

 ๒.สามารถจับประเด็นสำคัญและประเด็นสนับสนุนโต้แย้ง

 ๓.สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ ความสมเหตุสมผล ความน่าเชื่อถือ ลำดับความและความเป็นไปได้

ของเรื่องที่อ่าน

 ๔.สามารถสรุปคุณค่าแนวคิดแง่คิดที่ได้จากการอ่าน

 ๕.สามารถสรุปอภิปรายขยายความแสดงความคิดเห็นโต้แย้งสนับสนุนโน้มน้าวโดยการเขียน

สื่อสารในรูปแบบต่างๆเช่นผังความคิดเป็นต้น

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๔-๖

 ขอบเขตการประเมิน

 การอ่านจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ให้ข้อมูลสารสนเทศ ความรู้ ประสบการณ์ แนวคิด

ทฤษฎี รวมทั้งความงดงามทางภาษาที่เอื ้อให้ผู ้อ่านวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ แสดงความคิดเห็น โต้แย้ง

หรือสนับสนุน ทำนาย คาดการณ์ ตลอดจนประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจ แก้ปัญหา และถ่ายทอดเป็นข้อเขียน

เชิงสร้างสรรค์ รายงาน บทความทางวิชาการอย่างถูกต้องตามหลักวิชา เช่น อ่านบทความวิชาการ วรรณกรรม

ประเภทต่างๆ

 ตัวชี้วัดความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน

 ๑.สามารถอ่านเพื่อการศึกษาค้นคว้าเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

 ๒.สามารถจับประเด็นสำคัญลำดับเหตุการณ์จากการอ่านสื่อที่มีความซับซ้อน

 ๓.สามารถวิเคราะห์สิ ่งที่ผู ้เขียนต้องการสื่อสารกับผู้อ่าน และสามารถวิพากษ์ ให้ข้อเสนอแนะ

ในแง่มุมต่างๆ



เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ ��

 ๔.สามารถประเมินความน่าเชื่อถือคุณค่าแนวคิดที่ได้จากสิ่งที่อ่านอย่างหลากหลาย

 ๕.สามารถเขียนแสดงความคิดเห็น โต้แย้ง สรุป โดยมีข้อมูลอธิบายสนับสนุนอย่างเพียงพอ

และสมเหตุสมผล

 รูปแบบการประเมินความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน

 การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน เป็นเงื่อนไขสำคัญประการหนึ่งที่ผู้เรียนทุกคนจะต้อง

ได้รับการประเมินให้ผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด จึงจะได้รับการตัดสินให้ผ่านการเลื่อนชั้นและผ่าน

การศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ถือเป็นมาตรการสำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา

ซึ่งจะช่วยผู้เรียนทุกคนให้ได้รับการฝึกฝนให้มีความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน โดยสถานศึกษา

อาจเลือกรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือหลายรูปแบบในการประเมินไปใช้ให้เหมาะสมกับสภาพและบริบทของ

โรงเรียนดังนี้ 

 รูปแบบที่๑ การบูรณาการตัวชี ้วัดของการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ร่วมกับ

    การประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้๘กลุ่มสาระการเรียนรู้

 สำรวจตรวจสอบว่าตัวชี้วัดของการประเมินความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนมีอยู่ใน

หน่วยการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาใดบ้าง หากยังไม่มีหรือมีเล็กน้อย ให้นำเข้าไปบูรณาการในหน่วยการเรียนรู้

หรือแผนการจัดการเรียนรู้ของรายวิชานั้น เมื่อนำหน่วยการเรียนรู้ไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผลการประเมินการเรียนรู้

ของผู้เรียนที่เป็นผลงานในรายวิชานั้น นับเป็นผลการประเมินความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนด้วย

หากมีการวางแผนกำหนดหน่วยการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในแต่ละปี (ระดับประถมศึกษา) แต่ละภาคเรียน

(ระดับมัธยมศึกษา) ให้มีการกระจายตัวชี้วัดลงทุกรายวิชา ในสัดส่วนที่เพียงพอและมีผลงานปรากฏชัดเจน

เป็นตัวแทนความสามารถในการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนได้ตามเกณฑ์การประเมินที่สถานศึกษา

กำหนด แล้วนำผลการประเมินทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ไปสรุปในภาพรวม เป็นผลการประเมินความสามารถ

การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนรายปี/รายภาค โดยอาศัยค่าสถิติที่เหมาะสม เช่น ฐานนิยม (Mode) หรือ

ค่าเฉลี่ย (Mean) รูปแบบนี้มีความเหมาะสมกับโรงเรียนที่มีความพร้อมปานกลาง มีครูที่ครบชั้นเรียนและมีครู

พิเศษบ้าง

 รูปแบบที่๒ การใช้เครื่องมือหรือแบบทดสอบประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน

 สถานศึกษาสามารถที่จะสร้างและพัฒนาแบบทดสอบตามตัวชี้วัดการประเมินความสามารถการอ่าน

คิดวิเคราะห์และเขียนได้ โดยใช้กระบวนการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบที่มีประสิทธิภาพ ซึ ่งต้องมั่นใจ

ในความเที่ยงตรง (Validity) ความยุติธรรม (Fair) และความเชื่อถือได้ (Reliability) ของแบบทดสอบ

นั้นๆที่จะนำมาประเมินกับผู้เรียนทุกคนหรือติดต่อขอใช้บริการแบบทดสอบมาตรฐานจากหน่วยงานที่ให้บริการ
แบบทดสอบมาตรฐานเพื ่อประเมินความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน เช่น สำนักทดสอบ
ทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รูปแบบนี้เหมาะสำหรับโรงเรียนที่มีความพร้อมมาก
มีขนาดใหญ่หรือขนาดใหญ่พิเศษ



�� เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 รูปแบบที่๓ การกำหนดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ

    เขียนให้ผู้เรียนปฏิบัติโดยเฉพาะ

 ศึกษาตัวชี้วัด ขอบเขต เกณฑ์และแนวการให้คะแนน (Rubric) ของการประเมินความสามารถ

ในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน แล้วจัดทำโครงการ/กิจกรรมให้ผู ้เรียนปฏิบัติเป็นกลุ่มหรือเป็นรายบุคคล

หรือการมอบหมายให้ผู้เรียนไปศึกษาค้นคว้าแล้วเขียนเป็นรายงานเกี่ยวกับการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียน

หรือรวบรวมและนำเสนอในรูปของแฟ้มสะสมงาน เพื่อประเมินศักยภาพของผู้เรียนในการอ่านหนังสือ เอกสาร

และสื่อต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว แล้วนำมาคิดสรุปเป็นความรู้ความเข้าใจ สามารถคิดวิเคราะห์เนื้อหาสาระ

ของเรื่องที่อ่าน นำไปสู่การสังเคราะห์ สร้างสรรค์ และแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ และถ่ายทอดความคิด

เหล่านั้นด้วยการเขียนสื่อความที่สะท้อนถึงสติปัญญา ความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์

สังเคราะห์ แก้ปัญหา และสร้างสรรค์จินตนาการอย่างเหมาะสมและมีคุณค่า เช่น โครงการรักการอ่าน

รักการเขียนเป็นต้นรูปแบบนี้เหมาะสำหรับโรงเรียนที่มีความพร้อมมากมีขนาดใหญ่หรือขนาดใหญ่พิเศษ

 รูปแบบที่๔ การบูรณาการตัวชี ้วัดการประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน

    ร่วมกับการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 ศึกษาตัวชี้วัด ขอบเขต เกณฑ์และแนวการให้คะแนน (Rubric) ของการประเมินความสามารถ

ในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน แล้วบูรณาการเข้ากับแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นำแผนการจัด

กิจกรรมไปสู่การปฏิบัติ และประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมตามภาระงานที่ได้เรียนรู้ ผลงานที่เกี่ยวข้องกับ

การประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนตามกิจกรรม นับเป็นการประเมินที่นำข้อมูล

มาตัดสินผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนได้ โดยนำไปเทียบกับเกณฑ์และแนวทางการให้คะแนน

(Rubric) ตามที่สถานศึกษากำหนด รูปแบบนี้มีความเหมาะสมกับโรงเรียนที่มีความพร้อมปานกลาง มีครูที่

ครบชั้นเรียนและมีครูพิเศษบ้างครูคนหนึ่งอาจรับผิดชอบทั้งงานสอนและงานพิเศษ

 วิธีการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน

 วิธีการประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ควรจัดในระหว่างการเรียนการสอน

ในห้องเรียนตามปกติเป็นดีที ่สุด ไม่ควรแยกมาจัดสอบเหมือนการสอบปลายภาคหรือปลายปีของการจบ

การศึกษาภาคบังคับ และการจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยกเว้นถ้าสถานศึกษาได้พัฒนาแบบทดสอบหลาย ๆ ชุด

นำมาใช้ประเมินเพื่อตรวจสอบพัฒนาการของผู้เรียนในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระหว่างการเรียน

การสอน แล้วนำมาสรุปผลเป็นระยะ ๆ สำหรับรายงานผลความก้าวหน้าเมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินที่

สถานศึกษากำหนดไว้ ทั้งนี้ ก่อนที่จะทำการประเมินผลสิ่งใด ผู้ที่ประเมินควรทำความเข้าใจสิ่งที่จะประเมิน

ให้ชัดเจนครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้

 ๑. อะไรคือสิ่งที่จะทำการประเมิน

  ผู้ประเมินต้องศึกษาความหมาย ขอบเขต และตัวชี้วัดของความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์

และเขียน ให้เข้าใจว่าเราต้องการให้ผู้เรียนคิดในสิ่งที่อ่าน อ่านโดยใช้กระบวนการคิดที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้



เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ ��

ควรคำนึงถึงการประเมินผลให้เป็นการประเมินลักษณะองค์รวม โดยประเมินผลงานที่เป็นการเขียนตามเกณฑ์

ที่ครอบคลุมความสามารถในการอ่าน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และความสามารถในการเขียนที่อธิบาย

ระดับคุณภาพที่ยอมรับได้ไว้ก่อน และควรแจ้งให้พ่อแม่ ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาได้ทราบ

ล่วงหน้าก่อนจัดการเรียนการสอน

 ๒. อะไรคือเป้าหมายของการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน

  ก่อนจะเลือกวิธีการหรือเครื่องมือประเมินผลที่เหมาะสม การกำหนดเป้าหมายของการประเมิน

ความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน เป็นสิ่งที่ต้องตัดสินใจเป็นอันดับแรก มีเป้าหมายเพื่อนำผลการ

ประเมินไปใช้ในการตัดสินการเลื่อนชั้น การตัดสินการจบการศึกษาภาคบังคับและการจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รวมทั ้งเพื ่อนำข้อมูลที ่ได้จากผลการประเมินไปใช้วางแผน ปรับปรุง พัฒนาความสามารถผู ้เร ียนไปสู ่

เกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด

 ๓. ขอบเขตและตัวชี้วัดอะไรบ้างที่จะทำการประเมิน

  การเตรียมการประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนเกี่ยวกับความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์

และเขียน ครูควรพิจารณาถึงความสามารถผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษาจะสามารถทำได้ ผลงานจากการเขียน

สื่อสารความรู้ ความคิด ความรู้สึก เจตคติ แล้วยังเป็นหลักฐานที่แสดงออกถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห์

อีกด้วย และถ้าหากผลงานเขียนชิ้นเดียวนั้นมาจากการคิดในสิ่งที่อ่าน ก็เป็นหลักฐานที่ใช้ประเมินได้ทั้งการอ่าน

คิดวิเคราะห์ และเขียน ดังนั้น ครูต้องศึกษาขอบเขตและตัวชี้วัดการประเมินก่อนจึงจะช่วยให้เลือกวิธีการที่จะใช้

ในการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนได้อย่างเหมาะสม

 ๔. ผลของการประเมินจะรายงานอย่างไร

  การรายงานผลการประเมินเป็นสิ ่งสำคัญ ครูจะต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วและเชื ่อถือได้

มีความถูกต้องครบถ้วน การรายงานผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ขึ้นอยู่กับการออกแบบ

การจัดการเรียนรู้ การวางแผนร่วมกันของผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์

และเขียน จะจัดให้มีการรายงานกี่ครั้ง ทั้งนี้ ควรจัดให้มีการรายงานผลการประเมินระหว่างพัฒนาการและ

ผลการประเมินสรุป แบบรายงานผลการประเมินควรออกแบบอย่างง่ายต่อการสื่อความหมายและทำให้เห็น

ร่องรอยของพัฒนาการ ไม่ควรเปรียบเทียบกับผู้เรียนคนอื่น และเป็นการรายงานที่รวดเร็ว ให้ความยุติธรรม

แก่ผู้เรียนเที่ยงตรงและเชื่อถือได้

 ๕. วิธีการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนทำได้อย่างไร

  สถานศึกษาแต่งตั ้งคณะกรรมการประเมินความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน

ตามแนวทางการพัฒนาการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน แล้วร่วมกันกำหนดรูปแบบการประเมินที่เหมาะสมกับ

สภาพความพร้อมและบริบทของโรงเรียนที่สามารถดำเนินการประเมินความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ

เขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนมากสถานศึกษามักจะบูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ หรือใช้หลาย ๆ รูปแบบ เช่น การมอบหมายงานให้ผู้เรียนปฏิบัติ จัดทำเป็นโครงการ/กิจกรรม

การบูรณาการเข้ากับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการใช้แบบทดสอบมาตรฐานทดสอบผู้เรียนทุกคน ทั ้งนี ้

ควรเลือกให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและไม่ควรเพิ่มภาระงานและเวลาของครูมากนัก



�� เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 ๖. จะประเมินความสามารถการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนได้ที่ไหนและเวลาใด

  การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ควรประเมินในห้องเรียนตามปกติเป็นดีที่สุด หรือ

ใช้เวลานอกห้องเรียนจากการมอบหมายให้ผู้เรียนทำงานกลุ่มที่สะท้อนความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์และ

เขียนเป็นพิเศษ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการประเมินเป็นครั้ง ๆ แล้วนำผลมาสรุปรวม โดยควรแบ่ง

ระยะเวลาสรุปเป็นช่วง ๆ ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินควรร่วมกันพิจารณาเพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ไปสู่ตัวชี้วัด

ความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน

 เกณฑ์การตัดสินคุณภาพการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน

 การประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของผู้เรียนเพื่อเลื่อนชั้นและจบการศึกษา

แต่ละระดับการศึกษาตามเกณฑ์ที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑และสถานศึกษา

กำหนด การตัดสินผลการประเมินเพื่อเลื่อนชั้นใช้ผลการประเมินปลายปี ส่วนการตัดสินการจบระดับการศึกษา

ใช้ผลการประเมินปลายปีสุดท้ายของระดับการศึกษา

 การประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน กำหนดเกณฑ์การตัดสินคุณภาพ

การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนเป็น๔ระดับคือดีเยี่ยมดีผ่านและไม่ผ่าน

 ดีเยี่ยม หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนที่มีคุณภาพ

ดีเลิศอยู่เสมอ 

 ดี  หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียนที่มีคุณภาพ

เป็นที่ยอมรับ  

 ผ่าน หมายถึง มีผลงานที ่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนที ่มี

ข้อบกพร่องบางประการ

 ไม่ผ่าน หมายถึง ไม่มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน หรือ

     ถ้ามีผลงานผลงานนั้นยังมีข้อบกพร่องที่ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขหลายประการ 

 นำผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนส่งนายทะเบียนวัดผลเพื่อประกาศให้นักเรียนและรายงาน

ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบ

 แนวทางการแก้ไขผู้เรียนกรณีไม่ผ่านเกณฑ์

 ในกรณีที่ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน อยู่ในระดับไม่ผ่าน ครูผู้สอนและ

คณะกรรมการประเมินควรเร่งดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในตัวชี้วัด

ที่มีจุดบกพร่อง สมควรได้รับการแก้ไขในระยะเวลาพอสมควรที่ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ และสร้างผลงานที่

สะท้อนความสามารถในตัวชี้วัดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขได้อย่างแท้จริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น มอบหมายงาน

ให้ผู้เรียนได้อ่าน ได้คิดวิเคราะห์จากเรื่องที่อ่าน และสามารถสื่อสารสาระสำคัญจากเรื่องที่อ่านโดยการเขียน

อย่างมีประสิทธิภาพ แล้วนำผลงานไปเทียบกับแนวการให้คะแนนและเกณฑ์การตัดสินที่สถานศึกษากำหนด

ตั้งแต่ระดับดีเยี่ยมดีผ่าน
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 ข้อแนะนำเกี่ยวกับเครื่องมือและวิธีการประเมิน

 เพื่อให้ได้ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ที่สะท้อนความสามารถ

ที่แท้จริงของผู้เรียนผู้ประเมินควรให้ความสำคัญกับเครื่องมือและวิธีการประเมินในประเด็นต่อไปนี้

	 ●	 ลักษณะภาระงานที่กำหนดให้ผู้เรียนปฏิบัติ

  - สื่อที่ให้ผู้เรียนต้องอ่านมีความสอดคล้องกับขอบเขตการประเมินในแต่ละระดับ

  - การกำหนดเงื่อนไขการปฏิบัติให้เป็นไปตามประเด็นการตรวจสอบ

  - ประเด็นคำถาม กระตุ้นให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความเข้าใจ ความคิดเกี่ยวกับ

สิ่งที่อ่านและเขียนถ่ายทอดความรู้ความคิดของตนเอง

	 ●	 ลักษณะเครื่องมือ/วิธีการประเมิน

  - ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง

  - ทดสอบโดยการสอบข้อเขียน

  - การให้ผู้เรียนประเมินตนเอง/เพื่อนประเมิน

  - การพูดคุยซักถามถาม-ตอบปากเปล่า

  - การตรวจผลงาน

	 ●	 การใช้ผลการประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน

  สำหรับการปรับปรุง พัฒนา ดูความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคในการเรียน เน้นลักษณะ

การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (Assessment for Learning) มากกว่าการประเมินเพื่อสรุปผลการเรียนรู้

(AssessmentofLearning)มีผลการวิจัยระบุว่าการให้ข้อมูลย้อนกลับด้วยคำพูดจะกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา

	 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เป็นหลักสูตรอิงมาตรฐาน ซึ่งกำหนด

สิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ซึ่งจะประกอบด้วยความรู้ความสามารถ

คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ เมื่อผู้เรียนได้รับการพัฒนาไปแล้ว นอกจากจะมีความรู้ความสามารถ

ตลอดจนคุณธรรม จริยธรรมที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดแล้ว จะนำไปสู่การมีสมรรถนะสำคัญ

๕ ประการ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ อีกด้วย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่หลักสูตรกำหนดนั้น

ต้องได้รับการปลูกฝังและพัฒนา ผ่านการจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในลักษณะ

ต่าง ๆ จนตกผลึกเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในตัวผู้เรียน การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต้องใช้

ข้อมูลจากการสังเกตพฤติกรรมซึ่งใช้เวลาในการเก็บข้อมูลพฤติกรรมเพื่อนำมาประเมินและตัดสิน

 คุณลักษณะอันพึงประสงค์หมายถึง ลักษณะที่สังคมต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนในด้านคุณธรรม

จริยธรรม ค่านิยม จิตสำนึก สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งในฐานะพลเมืองไทยและ

พลโลก ตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กำหนด ซึ่งมีอยู่ ๘ คุณลักษณะ

ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความ

เป็นไทยมีจิตสาธารณะ 
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 เอกสารนี ้ได ้นำเสนอนิยาม ตัวช ี ้ว ัด และเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท ั ้ง

๘ คุณลักษณะ ซึ่งสถานศึกษาสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้

ในภาคผนวกข

 แนวดำเนินการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษาจะบรรลุผลได้นั้น ต้องอาศัยการบริหารจัดการ

และการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูที่ปรึกษา

ครูผู้สอนผู้ปกครองและชุมชนที่ต้องมุ่งขัดเกลาบ่มเพาะปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียน

 ในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์สามารถกระทำได้โดยนำพฤติกรรมบ่งชี้ หรือพฤติกรรม

ที่แสดงออกของคุณลักษณะแต่ละด้านที่วิเคราะห์ไว้ บูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ต่าง ๆ ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการพิเศษต่าง ๆ ที่สถานศึกษาจัดทำขึ้น เช่น โครงการวันพ่อ

วันแม่แห่งชาติ โครงการลดภาวะโลกร้อน วันรักษ์สิ่งแวดล้อม แห่เทียนพรรษา ตามรอยคนดี หรือกิจกรรม

ที่องค์กรในท้องถิ่นจัดขึ้น รวมทั้งสอดแทรกในกิจวัตรประจำวันของสถานศึกษา เช่น การเข้าแถวซื้ออาหาร

กลางวันเป็นต้น

 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไม่ใช้เป็นส่วนหนึ่งของสัดส่วนการให้คะแนนระหว่างเรียนกับ

คะแนนปลายปี/ปลายภาค เพราะในตัวชี ้ว ัดชั ้นปีระบุคุณลักษณะที ่ต้องการอยู ่แล้ว สำหรับคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ ๘ ประการนี้ เป็นเป้าหมายการพัฒนาที่ตัดสินและรายงานแยกเฉพาะ แต่พฤติกรรมที่ผู้เรียน

แสดงออกถึงคุณลักษณะต่าง ๆ ที ่เกิดขึ ้นขณะจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ กิจกรรมพัฒนาผู ้เรียน กิจกรรม/

โครงการต่าง ๆ และในกิจวัตรประจำวันของผู้เรียนนั้น ครูสามารถประเมินด้วยการสังเกตแล้วบันทึกไว้

และรายงานผลเฉพาะ ไม่รวมอยู ่ในการตัดสินรายวิชาตามกลุ ่มสาระการเรียนรู ้ ส่วนหลักฐาน/ร่องรอย

การแสดงออกถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถเป็นแหล่งที ่มาที ่เดียวกันกับการประเมินในรายวิชา

แต่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของคะแนนในรายวิชา

 ในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น สถานศึกษาควรจัดให้มีการประเมินเป็นระยะ ๆ โดย

อาจประเมินผลเป็นรายสัปดาห์ รายเดือน รายภาค หรือรายปี เพื่อให้มีการสั่งสมและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

โดยเฉพาะการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและสรุปประเมินผลเมื่อจบปีสุดท้ายของแต่ละระดับการศึกษา

 สถานศึกษาควรดำเนินการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างเป็นระบบ ชัดเจน

และสามารถตรวจสอบได้ซึ่งอาจใช้แนวทางในแผนภาพที่๓.๓ต่อไปนี้
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ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน
การเก็บรวบรวมการรายงานความก้าวหน้า

การรายงานผลและสรุปผล

คณะกรรมการพัฒนาและประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

พัฒนาบันทึกวิเคราะห์แปลผล
ประเมินผลและส่งผลการประเมิน

ให้ผู้เกี่ยวข้อง

ครูผู้สอนครูที่ปรึกษา
ครูประจำชั้นหรือผู้ที่ได้รับ

มอบหมาย

- รับผลการประเมิน
- ประมวลผล
- สรุปผล
- บันทึกข้อมูลในปพ.๑

ทะเบียน-วัดผล

และผู้ที่รับผิดชอบ

รายงานผลการประเมินต่อผู้เกี่ยวข้อง ครูที่ปรึกษา/ครูประจำชั้น

นำข้อมูลที่ได้มาวางแผน

พัฒนาผู้เรียน

ไม่ผ่านเกณฑ์

คณะกรรมการ

 จากแผนภาพดังกล่าวสถานศึกษาสามารถนำไปปรับใช้ตามบริบทของสถานศึกษาโดย

 ๑)แต่งตั้งคณะกรรมการการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา เพื่อ

ดำเนินการดังนี้

  ๑.๑ กำหนดแนวทางในการพัฒนา แนวทางการประเมิน เกณฑ์การประเมิน และแนวทาง

การปรับปรุงแก้ไขปรับพฤติกรรม

  ๑.๒ พิจารณาตัดสินผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายปี (ระดับประถมศึกษา)

รายภาค(ระดับมัธยมศึกษา)และการจบการศึกษาแต่ละระดับ

  ๑.๓ จัดระบบการปรับปรุงแก้ไข หรือปรับพฤติกรรมด้วยวิธีการที่เหมาะสม และส่งต่อข้อมูล

ของผู้เรียนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 ๒) พิจารณานิยามหรือความหมายของแต่ละคุณลักษณะ พร้อมทั้งกำหนดตัวชี้วัดหรือพฤติกรรม

บ่งชี้หรือพฤติกรรมที่แสดงออกของแต่ละคุณลักษณะและหากสถานศึกษาได้กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์

เพิ่มเติมสถานศึกษาต้องจัดทำนิยามพร้อมทั้งตัวชี้วัดเพิ่มเติมด้วย

แผนภาพที่ ๓.๓ แสดงขั้นตอนการดำเนินการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา 
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 ๓) กำหนดเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้สอดคล้องกับบริบทและ

จุดเน้นของสถานศึกษา กำหนดระดับคุณภาพ หรือเกณฑ์ในการประเมินตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑กำหนดไว้๔ระดับคือดีเยี่ยมดีผ่านและไม่ผ่านกำหนดประเด็นการประเมิน

ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดของคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 ๔) แจ้งให้ครูผู ้สอน ครูที ่ปรึกษา ครูประจำชั ้น หรือผู ้ที ่ได้ร ับมอบหมาย ดำเนินการพัฒนา

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประเมินและส่งผลการประเมินให้ผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายทะเบียนวัดผล

 กรณีที่นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้ผู้ที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุง

พัฒนาและประเมินตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด

 ๕)ฝ่ายทะเบียนและวัดผลประมวลผลตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการฯ กำหนด สรุปผลการประเมิน

และบันทึกข้อมูลลงในปพ.๑แล้วส่งครูที่ปรึกษาหรือครูประจำชั้น

 ๖)ครูที่ปรึกษาหรือครูประจำชั้นแจ้งผลการประเมินต่อผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้อง

 ๗) คณะกรรมการฯนำข้อมูลต่างๆมาพิจารณาวางแผนงานต่อไป

 แนวทางการพัฒนาและประเมินที่นำเสนอในตัวอย่างแต่ละรูปแบบต่อไปนี้ สถานศึกษาสามารถเลือก

นำไปใช้ได้ตามความเหมาะสม

 ตัวอย่างรูปแบบที่๑กลุ่มสาระการเรียนรู้และผู้ที่รับผิดชอบพัฒนาและประเมินทุกคุณลักษณะ

รูปแบบที่๑

 ภาษาไทย ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘

 คณิตศาสตร์ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

 วิทยาศาสตร์ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘

 สังคมศึกษาฯ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘

 สุขศึกษาฯ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘

 ศิลปะ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘

 การงานอาชีพฯ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘

ภาษาต่างประเทศ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘

 ชมรม/ชุมนุม ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘

โครงการ/กิจกรรม ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ คร
ูผู้ส

อน
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ผิด
ชอ

บโ
คร

งก
าร

/ก
ิจก

รร
ม

ส่ง
ระ

ดับ
กา

รป
ระ

เม
ิน

ตา
มเ

กณ
ฑ์ท

ี่สถ
าน

ศึก
ษา

กำ
หน

ด

ครูวัดผล

ประมวลผล

อนุมัติ

กระบวนการ

ปลูกฝังผ่านกลุ่มสาระ

และกิจกรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์



เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ ��

 รูปแบบนี้เหมาะสำหรับสถานศึกษาที่มีความพร้อมในด้านทรัพยากรต่าง ๆ ค่อนข้างสูงถึงสูงมาก และ

เหมาะสำหรับสถานศึกษาที่ต้องการเน้นด้านการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์สู่ความเป็นเลิศ

โดยมีนโยบายที่จะให้บุคลากรครูทุกคนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทุกข้อ

ตามที่สถานศึกษากำหนด โดยมีคณะกรรมการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา

เป็นองค์คณะบุคคลที่คอยช่วยเหลือคณะครู ในกรณีที่พบว่าผู้เรียนบางคนมีปัญหาที่ซับซ้อนและไม่สามารถ

จะพัฒนาด้วยกระบวนการธรรมดาได้ จำเป็นต้องทำกรณีศึกษา คณะกรรมการชุดนี ้จะทำงานร่วมกับ

ครูประจำชั้นหรือครูที่ปรึกษาหรือครูท่านอื่นที่สนใจทำกรณีศึกษาร่วมกันนอกจากนี้อาจนำสภานักเรียนเข้ามามี

ส่วนร่วมในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วย โดยสถานศึกษารับฟังความคิดเห็นของสภานักเรียนถึง

วิธีการที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน

 สถานศึกษาที่มีความพร้อมสูงสามารถเลือกใช้รูปแบบการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที ่

สอดแทรกการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทั้งในชั่วโมงการเรียนของผู้เรียน และการเชิญผู้เรียนมาทำ

ความเข้าใจเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มย่อยเมื่อพบว่าผู้เรียนคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มเล็กๆมีคุณลักษณะบางประการ

อยู่ในระดับที่ไม่น่าพึงพอใจ เป็นการอบรมสั่งสอนในลักษณะกัลยาณมิตร แบบพ่อแม่สอนลูกที่มีบรรยากาศของ

ความรักและห่วงใย นอกจากนี้ สถานศึกษายังอาจจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน

เพิ่มเติม ในรูปของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หรือเป็นกิจกรรมเสริมจุดเน้นของสถานศึกษาก็ได้ เช่น โครงการฟื้นฟู

ศีลธรรมโลกของชมรมพุทธศาสตร์สากล โครงการเข้าค่ายธรรมะ โครงการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป็นต้น โดยที่ทุกกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการเรียนหรือกิจกรรมเสริม จะเน้นการพัฒนาและตรวจสอบ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ทุกข้อตลอดเวลา ไม่ได้คำนึงว่าจะสอดคล้องกับมาตรฐานหรือตัวชี้วัดในบทเรียน

หรือไม่ ทั้งนี้ สถานศึกษาอาจมีเป้าหมายว่า ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป จะต้องมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

อยู่ในระดับ“ดี”เป็นอย่างน้อย

 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์จะแยกจากการประเมินของกลุ ่มสาระการเรียนรู ้ โดย

ดำเนินการดังนี้

 ๑.คณะกรรมการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษาทำความเข้าใจ

กับคณะครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา ครูที่ปรึกษา ครูผู้ดูแลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนถึงนโยบาย

ของสถานศึกษา ในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน โดยขอให้ครูที่ปรึกษา ครูประจำสาระวิชา

ครูผู้รับผิดชอบโครงการต่าง ๆ ได้ให้ความสนใจร่วมกันพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนทุกข้อ

และร่วมกำหนดตัวชี้วัดหรือพฤติกรรมบ่งชี้หรือพฤติกรรมที่แสดงออกของแต่ละคุณลักษณะตามที่คณะกรรมการ

พัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษาได้วิเคราะห์ไว้ ให้เหมาะสมกับธรรมชาติ

ของวัยและวุฒิภาวะของผู้เรียน

 ๒.กำหนดเกณฑ์และคำอธิบายระดับคุณภาพ ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินที่หลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑กำหนด

 ๓.กำหนดวิธีการและเครื่องมือการประเมินให้เหมาะสมกับตัวชี้วัด



�� เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 ๔.ดำเนินการประเมินผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและรายงานผลการประเมินเป็นระยะๆ

 ๕.กำหนดระดับของพฤติกรรมบ่งชี้ว่า พฤติกรรมผู้เรียนอยู่ในระดับ “เสี่ยง” กล่าวคือ การพัฒนา

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนด้วยวิธีธรรมดา อาจจะไม่สามารถทำให้ผู้เรียนบรรลุตามเกณฑ์ได้ ครูที่

ปรึกษาหรือครูผู ้สอน ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา

ต้องใช้กระบวนการวิจัยเข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาโดยอาจทำกรณีศึกษา

 ๖. เมื่อสิ้นภาคเรียน/สิ้นปี ครูผู้สอนแต่ละคนส่งผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ

ผู้เรียนทุกคนที่รับผิดชอบให้คณะกรรมการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา โดยมี

ครูวัดผลเป็นเลขานุการ

 ๗. ครูวัดผลดำเนินการประมวลผลตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด

 ๘. เสนอผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อพิจารณาอนุมัติ

 ตัวอย่างรูปแบบที ่ ๒ กลุ ่มสาระการเรียนรู ้และผู ้ที ่ร ับผิดชอบเลือกพัฒนาและประเมินเฉพาะ

คุณลักษณะที่เหมาะสม

รูปแบบที่๒

 ภาษาไทย ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘

 คณิตศาสตร์  ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

 วิทยาศาสตร์  ๒ ๓ ๔ ๕ ๖  ๘

 สังคมศึกษาฯ  ๒ ๓ ๔  ๖ ๗ ๘

 สุขศึกษาฯ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘

 ศิลปะ  ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘

 การงานอาชีพฯ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘

ภาษาต่างประเทศ  ๒ ๓ ๔  ๖  ๘

 ชมรม/ชุมนุม ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘

โครงการ/กิจกรรม ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘
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ครูวัดผล

ประมวลผล

อนุมัติ

กระบวนการ
ปลูกฝังผ่านกลุ่มสาระ

และกิจกรรม

เลือกคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ที่สอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้/

ตัวชี้วัด

 เป็นรูปแบบที่เหมาะสมกับโรงเรียนที่มีความพร้อมปานกลาง กล่าวคือ มีจำนวนบุคลากรครูที่ครบ

ชั ้นเรียน มีครูพิเศษบ้างแต่ไม่มากนัก ครูคนหนึ่งอาจต้องทำงานทั้งเป็นผู้สอนและทำงานส่งเสริม รวมทั้ง



เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ ��

รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาผู ้เรียนด้วย สถานศึกษาประเภทดังกล่าวสามารถเลือกใช้รูปแบบการประเมิน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์รูปแบบนี้ โดยการเลือกคุณลักษณะอันพึงประสงค์เฉพาะข้อที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกับ

มาตรฐานหรือตัวชี ้วัดในกลุ ่มสาระนั ้น ๆ ที ่ครูแต่ละคนรับผิดชอบ เพื ่อบูรณาการและจัดทำแผนการจัด

การเรียนรู้ และแผนการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในข้อนั้น ๆ ด้วยในคราวเดียวกัน การประเมินคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ก็ดำเนินการร่วมกับการประเมินตัวชี้วัดในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยสถานศึกษาคาดหวังว่า

เมื่อได้ดำเนินการในภาพรวมแล้ว การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์จะครบทุกข้อตามที่สถานศึกษากำหนด

โดยดำเนินการดังนี้

 ๑. คณะกรรมการการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา และครูผู้สอน

ร่วมกันวิเคราะห์มาตรฐาน/ตัวชี ้วัดเนื ้อหาในกลุ่มสาระวิชา และพิจารณาเลือกคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ที่สอดคล้องกับธรรมชาติวิชาที่ครูแต่ละคนรับผิดชอบ รวมทั้งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียนด้วย

 ๒. ครูผู ้สอนนำคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที ่คัดเลือกไว้ไปบูรณาการกับตัวชี ้วัดของกลุ ่มสาระ

การเรียนรู้ดำเนินการพัฒนาและประเมินร่วมกัน

 ๓. ครูผู้สอนส่งผลการประเมินให้ครูวัดผล เพื่อสรุปผลการประเมินตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด

และนำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

 ตัวอย่างรูปแบบที่๓ครูประจำชั้นหรือครูประจำวิชาพัฒนาและประเมินหรือร่วมพัฒนาและประเมิน

รูปแบบที่๓

 ภาษาไทย

 คณิตศาสตร์ 

 วิทยาศาสตร์ 

 สังคมศึกษาฯ 

 สุขศึกษาฯ

 ศิลปะ 

 การงานอาชีพฯ

ภาษาต่างประเทศ

 ชมรม/ชุมนุม

โครงการ/กิจกรรม

คร
ูปร

ะจ
ำช

ั้นส
รุป

ระ
ดับ

คุณ
ภา

พ
ตา

มส
ภา

พ
จร

ิง

อนุมัติ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘

ครูประจำชั้นหรือ

ครูประจำวิชา

ประเมินหรือ

ร่วมประเมินนักเรียนทุกคน

ทุกคุณลักษณะ



ครูผู้รับผิดชอบ

พัฒนาและประเมิน

Ú
	

Ú
	

กระบวนการ
ปลูกฝังผ่านกลุ่มสาระ

และกิจกรรม



�� เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 รูปแบบที่ ๓ เป็นรูปแบบที่เหมาะสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูไม่ครบชั้น หรือครบชั้นพอดี แต่ครู

คนหนึ่งต้องทำงานหลายหน้าที่ อีกทั้งความพร้อมของทรัพยากรด้านอื่น ๆ มีน้อย ดังนั้น การดำเนินการพัฒนา

และประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ควรเปิดโอกาสให้ชุมชน อันได้แก่ พ่อแม่ ผู ้ปกครอง

ผู้นำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินด้วย ซึ่งจะทำให้ผลการประเมินมีความเที่ยงตรง

มากขึ้น

 การพัฒนาและการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามรูปแบบนี้ ครูประจำชั้นและครูประจำวิชา

ร่วมกันพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนทุกคนทุกข้อโดยดำเนินการดังนี้

 ๑. ครูประจำชั้นและ/หรือครูประจำวิชา ซึ่งรับผิดชอบการสอนมากกว่าหนึ่งชั้นหรือหนึ่งกลุ่มสาระ

บูรณาการทุกกลุ่มสาระและคุณลักษณะอันพึงประสงค์เข้าด้วยกัน ร่วมกันพัฒนาและประเมิน โดยอาจใช้

การสังเกตพฤติกรรมตามสภาพจริง เปิดโอกาสให้ชุมชน ได้แก่ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน

ร่วมประเมินด้วย ทั้งนี้ กรณีที่มีผู้เรียนบางคนไม่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อใด ครูร่วมกับ

ชุมชนดำเนินการพัฒนาจนกระทั่งทั้งสองฝ่ายมีความเห็นตรงกันว่าผู้เรียนมีคุณสมบัติตามเกณฑ์แล้ว จึงให้ผ่าน

การประเมิน

 ๒. ครูประจำชั้นและ/หรือครูประจำวิชาร่วมกันสรุปผลการประเมินตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด

และนำเสนอผู้บริหารสถานศึกษาเพื่ออนุมัติ

 การออกแบบการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 เมื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เครื่องมือที่จะใช้ในการวัดและประเมิน และวิธี

การหาคุณภาพของเครื่องมือแล้ว ครูผู้สอนสามารถออกแบบการวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ใน

ชั้นเรียนได้ดังนี้

 ๑.กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์/ตัวชี้วัด/พฤติกรรมบ่งชี้ที่จะประเมิน

 ๒. วิเคราะห์พฤติกรรมสำคัญจากพฤติกรรมบ่งชี้ที่จะประเมิน

 ๓.เลือกใช้วิธีการเครื่องมือให้เหมาะสมกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่จะประเมิน

 ๔.กำหนดเกณฑ์การให้คะแนน(ScoringRubrics)

 ดังตัวอย่างการออกแบบการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านมีวินัยในตารางที่๓.๑
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 การสร้างเครื่องมือประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 เครื ่องมือวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที ่นิยมใช้ในสถานศึกษา เนื ่องจากใช้ง่าย

และสะดวก ได้แก่ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ แบบตรวจสอบรายการ แบบมาตรประมาณค่า แบบวัด

สถานการณ์ แบบบันทึกพฤติกรรม และแบบรายงานตนเอง ครูผู้สอนควรใช้เครื่องมือและวิธีการ ตลอดจน

แหล่งข้อมูลและผู ้ประเมินที ่หลากหลาย เพื ่อให้ข้อมูลที ่ได้น่าเชื ่อถือ และเลือกเครื ่องมือที ่เหมาะสมกับ

พฤติกรรมบ่งชี้

 การสร้างเครื่องมือประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ควรคำนึงถึงการเขียนข้อความหรือรายการ

ที่จะวัดว่ามีความชัดเจน และเป็นพฤติกรรม/รายการที่ครอบคลุมตัวชี้วัด โดยพิจารณาพฤติกรรมบ่งชี้ที่กำหนด

ไว้แล้วในคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ถ้าเป็นข้อความที่แสดงพฤติกรรมสำคัญและยังไม่สามารถประเมินได้

ครูผู้สอนต้องวิเคราะห์เป็นพฤติกรรมสำคัญย่อย ๆ เช่น คุณลักษณะการมีวินัย พฤติกรรมบ่งชี้มี ๑ ข้อ คือ

ปฏิบัติตามข้อตกลงกฎเกณฑ์ระเบียบข้อบังคับของครอบครัวโรงเรียนและสังคม

 เมื่อพิจารณาจากตัวบ่งชี้จะพบว่า บางพฤติกรรมไม่สามารถดูรายละเอียดและประเมินได้ ดังนั้น

จำเป็นต้องวิเคราะห์พฤติกรรมดังกล่าวให้เป็นพฤติกรรมที่สังเกตและวัดได้ดังนี้

 ๑) จัดเก็บสิ่งของเป็นที่เป็นทาง

 ๒) แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน

 ๓) มีมารยาทในการเข้าประชุม

 ๔) เข้าแถวซื้ออาหารตามลำดับ

 ๕) ทิ้งขยะในที่ที่จัดเตรียมไว้

 ๖) ทำกิจวัตรของตนตามเวลา

 ๗) ไปโรงเรียนทันเวลา

 ๘) เมื่อถึงชั่วโมงเรียนเข้าเรียนตามเวลา

 ๙) ทำงานเสร็จตามเวลาที่กำหนด

 ๑๐) เข้าร่วมกิจกรรมตามเวลาที่นัดหมาย

 เมื่อกำหนดข้อความหรือรายการที่จะวัดแล้วก็สามารถนำไปไว้ในเครื่องมือประเมินได้ ดังตารางที่ ๓.๒

แสดงตัวอย่างแบบสำรวจรายการพฤติกรรมของนักเรียนเพื่อประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตารางที่ ๓.๓

แสดงตัวอย่างแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมเพื่อประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และตารางที่ ๓.๔

แสดงตัวอย่างแบบมาตรประมาณค่าเพื่อประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่อไปนี้
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ตารางที่๓.๒ แสดงตัวอย่างแบบสำรวจรายการพฤติกรรมของนักเรียนเพื ่อประเมินคุณลักษณะ

  อันพึงประสงค์

ข้อ๓มีวินัย

ชื่อ-สกุล...................................................................ชั้น.............ภาคเรียนที่............ปีการศึกษา........................

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อ๓มีวินัย

คำชี้แจงให้กาเครื่องหมาย✓ที่ตรงกับพฤติกรรมนักเรียน

.......................๑. จัดเก็บสิ่งของเป็นที่เป็นทาง

.......................๒.แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน

.......................๓. มีมารยาทในการเข้าประชุม

.......................๔.เข้าแถวซื้ออาหารตามลำดับ

.......................๕. ทิ้งขยะในที่ที่จัดเตรียมไว้

.......................๖. ทำกิจวัตรของตนตามเวลา

.......................๗.ไปโรงเรียนทันเวลา

.......................๘. เมื่อถึงชั่วโมงเรียนเข้าเรียนตามเวลา

.......................๙.ทำงานเสร็จตามเวลาที่กำหนด

.......................๑๐.เข้าร่วมกิจกรรมตามเวลาที่นัดหมาย

 ลงชื่อ......................................................ผู้ประเมิน

 (.....................................................)



สถานภาพของผู้ประเมิน ❏	 ตนเอง ❏	 เพื่อน ❏	 พ่อแม่/ผู้ปกครอง 

   ❏	 ครู

เกณฑ์การประเมิน แสดงพฤติกรรม๙-๑๐พฤติกรรม หมายถึงดีเยี่ยม(๓)

  แสดงพฤติกรรม๗-๘พฤติกรรม หมายถึงดี(๒)

  แสดงพฤติกรรม๕-๖พฤติกรรม หมายถึงผ่าน(๑)

  แสดงพฤติกรรม๑-๔พฤติกรรม หมายถึงไม่ผ่าน(๐)

หมายถึงไม่ผ่าน(๐)

สรุปผลการประเมิน  ❏	 ผ่าน มีพฤติกรรม๕-๑๐ข้อ

   ❏	 ไม่ผ่าน มีพฤติกรรมน้อยกว่า๕ข้อ



�0 เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

ตารางที่๓.๓แสดงตัวอย่างแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมเพื่อประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ข้อ๓มีวินัย

ชื่อ-สกุล...................................................................ชั้น.............ภาคเรียนที่............ปีการศึกษา........................

คำชี้แจงให้พิจารณาพฤติกรรมต่อไปนี้แล้วทำเครื่องหมาย✓ในแต่ละครั้งเมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรม

 ๑.จัดเก็บสิ่งของเป็นที่เป็นทาง          

 ๒.แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน     

 ๓.มีมารยาทในการเข้าประชุม          

 ๔.เข้าแถวซื้ออาหารตามลำดับ          

 ๕.ทิ้งขยะในที่ที่จัดเตรียมไว้          

 ๖.ทำกิจวัตรของตนตามเวลา          

 ๗.ไปโรงเรียนทันเวลา          

 ๘.เมื่อถึงชั่วโมงเรียนเข้าเรียนตามเวลา        

 ๙.ทำงานเสร็จตามเวลาที่กำหนด         

 ๑๐.เข้าร่วมกิจกรรมตามเวลาที่นัดหมาย       

      รวมทั้งหมด 

     ครั้งที่สังเกต
 รายการพฤติกรรม           รวม
  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ 

 ลงชื่อ......................................................ผู้ประเมิน

 (.....................................................)



สถานภาพของผู้ประเมิน ❏	 ตนเอง ❏	 เพื่อน ❏	 พ่อแม่/ผู้ปกครอง 

   ❏	 ครู

เกณฑ์การประเมิน แสดงพฤติกรรม๙-๑๐ครั้ง หมายถึงดีเยี่ยม(๓)

  แสดงพฤติกรรม๗-๘ครั้ง  หมายถึงดี(๒)

  แสดงพฤติกรรม๕-๖ครั้ง  หมายถึงผ่าน(๑)

  แสดงพฤติกรรมต่ำกว่า๕ครั้งหมายถึงไม่ผ่าน(๐)

สรุปผลการประเมิน หาค่าเฉลี่ยรวมของพฤติกรรมที่แสดงและเทียบกับเกณฑ์การประเมิน



เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ �1

ตารางที่๓.๔แสดงตัวอย่างแบบมาตรประมาณค่าเพื่อประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ข้อ๓มีวินัย

ชื่อ-สกุล...................................................................ชั้น.............ภาคเรียนที่............ปีการศึกษา........................
คำชี้แจงให้พิจารณาพฤติกรรมต่อไปนี้แล้วให้ระดับคะแนนที่ตรงกับการปฏิบัติของนักเรียนตามความเป็นจริง
 ระดับคะแนน ๓ หมายถึง ปฏิบัติเป็นประจำ 
   ๒ หมายถึง ปฏิบัติเป็นบางครั้ง
   ๑ หมายถึง ปฏิบัติน้อย 
   ๐ หมายถึง มีพฤติกรรมไม่ชัดเจนหรือไม่มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือ


    คะแนน 
 รายการพฤติกรรม     
  ๓ ๒  ๑ ๐

 ลงชื่อ......................................................ผู้ประเมิน
 (.....................................................)

สถานภาพของผู้ประเมิน ❏	 ตนเอง ❏	 เพื่อน ❏	 พ่อแม่/ผู้ปกครอง ❏	 ครู
เกณฑ์การประเมิน คะแนน๒.๕-๓ ระดับคุณภาพดีเยี่ยม (๓)
  คะแนน๑.๕-๒.๔ ระดับคุณภาพดี (๒)
  คะแนน๑-๑.๔ ระดับคุณภาพผ่าน (๑)
  คะแนน๐-๐.๙ ระดับคุณภาพ ไม่ผ่าน (๐)
สรุปผลการประเมิน  ❏	 ดีเยี่ยม ❏	 ดี ❏	 ผ่าน❏		ไม่ผ่าน


 ๑.จัดเก็บสิ่งของเป็นที่เป็นทาง          

 ๒.แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน     

 ๓.มีมารยาทในการเข้าประชุม          

 ๔.เข้าแถวซื้ออาหารตามลำดับ          

 ๕.ทิ้งขยะในที่ที่จัดเตรียมไว้          

 ๖.ทำกิจวัตรของตนตามเวลา          

 ๗.ไปโรงเรียนทันเวลา          

 ๘.เมื่อถึงชั่วโมงเรียนเข้าเรียนตามเวลา        

 ๙.ทำงานเสร็จตามเวลาที่กำหนด         

 ๑๐.เข้าร่วมกิจกรรมตามเวลาที่นัดหมาย       

      รวมคะแนน

        คะแนนเฉลี่ย



�� เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 



 การสร้างเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์จะต้องกำหนดเกณฑ์การประเมินให้ชัดเจนเหมาะสม เพราะ

เกณฑ์การประเมินเป็นแนวทางในการให้คะแนนที ่ประกอบด้วยเกณฑ์ด้านต่าง ๆ เพื ่อใช้ประเมินค่าผล

การประพฤติปฏิบัติของผู้เรียน เกณฑ์เหล่านี้ คือสิ่งสำคัญที่ผู้เรียนควรประพฤติจนกลายเป็นลักษณะนิสัย

เกณฑ์การประเมินมี๒ลักษณะคือ

 ๑. เกณฑ์การประเมินแบบภาพรวม (Holistic Rubrics) คือแนวทางการให้คะแนน โดยพิจารณา

จากภาพรวมการปฏิบัติโดยจะมีคำอธิบายลักษณะของการปฏิบัติในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนเช่นมีวินัย

  ระดับ๓ ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัวและโรงเรียน

    ปฏิบัติกิจกรรมหรือทำงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จทันเวลาได้ด้วยตนเอง

  ระดับ๒ ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัวและโรงเรียน

    โดยต้องมีการเตือนเป็นบางครั้ง

  ระดับ๑ ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัวและโรงเรียน

    โดยต้องมีการเตือนเป็นส่วนใหญ่

 ๒. เกณฑ์การประเมินแบบแยกประเด็น (Analytic Rubrics) คือแนวทางการให้คะแนน

โดยพิจารณาแต่ละส่วนของการปฏิบัติ ซึ่งแต่ละส่วนจะต้องกำหนดคำอธิบายลักษณะของการปฏิบัติในส่วนนั้นๆ

ไว้อย่างชัดเจนเช่นมีวินัย

   ระดับคะแนน
 รายการประเมิน
  ๑ ๒ ๓

ปฏิบัติตามข้อตกลง
กฎเกณฑ์ระเบียบ
ข้อบังคับของครอบครัว
และโรงเรียน

การตรงต่อเวลา

ปฏิบัติตามข้อตกลงกฎเกณฑ์
ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว
และโรงเรียนโดยมีการเตือน
เป็นส่วนใหญ่

ปฏิบัติกิจกรรมหรือทำงานที่ได้รับ
มอบหมายเสร็จทันเวลาได้ด้วยตนเอง
โดยต้องมีการเตือนเป็นส่วนใหญ่

ปฏิบัติตามข้อตกลงกฎเกณฑ์
ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว
และโรงเรียนโดยมีการเตือน
บางครั้ง

ปฏิบัติกิจกรรมหรือทำงานที่ได้รับ
มอบหมายเสร็จทันเวลาได้ด้วยตนเอง
โดยมีการเตือนเป็นบางครั้ง

ปฏิบัติตามข้อตกลงกฎเกณฑ์
ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว
และโรงเรียนโดยไม่มีการเตือน


ปฏิบัติกิจกรรมหรือทำงานที่ได้รับ
มอบหมายเสร็จทันเวลาได้ด้วยตนเอง

สรุปผลการประเมิน ๕-๖คะแนนหมายถึงดีเยี่ยม

   ๓-๔คะแนนหมายถึงดี

   ๑-๒ คะแนนหมายถึงผ่าน

 การสรุปผลการประเมิน

 การวัดและประเมินผลด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั ้น มีความละเอียดอ่อน เพราะเป็นเรื ่อง

ของการพัฒนาคุณลักษณะที่ต้องการปลูกฝังให้เกิดในตัวผู้เรียน การวัดและประเมินผลจึงต้องคำนึงถึงผลที่



เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ ��

เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนเมื่อได้รับการพัฒนาเป็นระยะ หรือเมื่อสิ้นปีการศึกษา ดังนั้นเพื่อให้มีแนวทางการสรุปผล

การประเมินที่ชัดเจน เป็นธรรมสำหรับผู้เรียน จึงขอเสนอแนวทางการกำหนดเกณฑ์พิจารณาสรุปผลการประเมิน

ในแต่ละขั้นตอนดังนี้

 ๑. เกณฑ์พิจารณาสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์แต่ละคุณลักษณะ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อที่๑รักชาติศาสน์กษัตริย์

 ตัวชี้วัด ๑.๑เป็นพลเมืองดีของชาติ

   ๑.๒ธำรงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย

   ๑.๓ศรัทธายึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา

   ๑.๔เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อที่๒ซื่อสัตย์สุจริต

 ตัวชี้วัด ๒.๑ ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองทั้งทางกายวาจาใจ

   ๒.๒ ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อผู้อื่นทั้งทางกายวาจาใจ

 ระดับ เกณฑ์การพิจารณา

 ดีเยี่ยม(๓) ๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยมจำนวน๓-๔ตัวชี้วัดและไม่มีตัวชี้วัดใดได้ผลการประเมิน
ต่ำกว่าระดับดี

  ๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยมจำนวน๑-๒ตัวชี้วัดและไม่มีตัวชี้วัดใดได้ผลการประเมิน
ต่ำกว่าระดับดีหรือ


ดี(๒)

 ๒. ได้ผลการประเมินระดับดีทุกตัวชี้วัดหรือ
  ๓. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไปจำนวน๓ตัวชี้วัดและระดับผ่านจำนวน๑ตัวชี้วัด

  ๑. ได้ผลการประเมินระดับผ่านทุกตัวชี้วัดหรือ
 ผ่าน(๑) ๒. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไปจำนวน๑-๒ตัวชี้วัดและตัวชี้วัดที่เหลือ

ได้ผลการประเมินระดับผ่าน

 ไม่ผ่าน(๐) ได้ผลการประเมินระดับไม่ผ่านตั้งแต่๑ตัวชี้วัดขึ้นไป

 ระดับ เกณฑ์การพิจารณา

 ดีเยี่ยม(๓) ๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยมทุกตัวชี้วัด


ดี(๒)

 ๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยมจำนวน๑ตัวชี้วัดและระดับดีจำนวน๑ตัวชี้วัดหรือ
  ๒. ได้ผลการประเมินระดับดีทุกตัวชี้วัด


ผ่าน(๑)

 ๑. ได้ผลการประเมินระดับผ่านทุกตัวชี้วัดหรือ
  ๒. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไปจำนวน๑ตัวชี้วัดและระดับผ่านจำนวน๑ตัวชี้วัด

 ไม่ผ่าน(๐) ได้ผลการประเมินระดับไม่ผ่านตั้งแต่๑ตัวชี้วัดขึ้นไป



�� เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อที่๓มีวินัย

 ตัวชี้วัด ๓.๑ปฏิบัติตามข้อตกลงกฎเกณฑ์ระเบียบข้อบังคับของครอบครัวโรงเรียนและสังคม

 ระดับ เกณฑ์การพิจารณา

 ดีเยี่ยม(๓) ได้ผลการประเมินตัวชี้วัดระดับดีเยี่ยม

 ดี(๒) ได้ผลการประเมินตัวชี้วัดระดับดี

 ผ่าน(๑) ได้ผลการประเมินตัวชี้วัดระดับผ่าน

 ไม่ผ่าน(๐) ได้ผลการประเมินตัวชี้วัดระดับไม่ผ่าน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อที่๔ใฝ่เรียนรู้

 ตัวชี้วัด ๔.๑ตั้งใจเพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรม

   ๔.๒แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนด้วยการเลือก

    ใช้สื่ออย่างเหมาะสม บันทึกความรู้ วิเคราะห์ สรุปเป็นองค์ความรู้ สามารถนำไปใช้

    ในชีวิตประจำวันได้
 ระดับ เกณฑ์การพิจารณา

 ดีเยี่ยม(๓) ๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยมทุกตัวชี้วัด


ดี(๒)

 ๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยมจำนวน๑ตัวชี้วัดและระดับดีจำนวน๑ตัวชี้วัดหรือ
  ๒. ได้ผลการประเมินระดับดีทุกตัวชี้วัด


ผ่าน(๑)

 ๑. ได้ผลการประเมินระดับผ่านทุกตัวชี้วัดหรือ
  ๒. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไปจำนวน๑ตัวชี้วัดและระดับผ่านจำนวน๑ตัวชี้วัด

 ไม่ผ่าน(๐) ได้ผลการประเมินระดับไม่ผ่านตั้งแต่๑ตัวชี้วัดขึ้นไป

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อที่๕อยู่อย่างพอเพียง

 ตัวชี้วัด ๕.๑ดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณมีเหตุผลรอบคอบมีคุณธรรม

   ๕.๒มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 ระดับ เกณฑ์การพิจารณา

 ดีเยี่ยม(๓) ๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยมทุกตัวชี้วัด


ดี(๒)

 ๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยมจำนวน๑ตัวชี้วัดและระดับดีจำนวน๑ตัวชี้วัดหรือ
  ๒. ได้ผลการประเมินระดับดีทุกตัวชี้วัด


ผ่าน(๑)

 ๑. ได้ผลการประเมินระดับผ่านทุกตัวชี้วัดหรือ
  ๒. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไปจำนวน๑ตัวชี้วัดและระดับผ่านจำนวน๑ตัวชี้วัด

 ไม่ผ่าน(๐) ได้ผลการประเมินระดับไม่ผ่านตั้งแต่๑ตัวชี้วัดขึ้นไป



เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ ��

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อที่๓มีวินัย

 ตัวชี้วัด ๓.๑ปฏิบัติตามข้อตกลงกฎเกณฑ์ระเบียบข้อบังคับของครอบครัวโรงเรียนและสังคม

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อที่๕อยู่อย่างพอเพียง

 ตัวชี้วัด ๕.๑ดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณมีเหตุผลรอบคอบมีคุณธรรม

   ๕.๒มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อที่๖มุ่งมั่นในการทำงาน

 ตัวชี้วัด ๖.๑ตั้งใจและรับผิดชอบในหน้าที่การงาน

   ๖.๒ทำงานด้วยความเพียรพยายามและอดทนเพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย

 ระดับ เกณฑ์การพิจารณา

 ดีเยี่ยม(๓) ๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยมทุกตัวชี้วัด


ดี(๒)

 ๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยมจำนวน๑ตัวชี้วัดและระดับดีจำนวน๑ตัวชี้วัดหรือ
  ๒. ได้ผลการประเมินระดับดีทุกตัวชี้วัด


ผ่าน(๑)

 ๑. ได้ผลการประเมินระดับผ่านทุกตัวชี้วัดหรือ
  ๒. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไปจำนวน๑ตัวชี้วัดและระดับผ่านจำนวน๑ตัวชี้วัด

 ไม่ผ่าน(๐) ได้ผลการประเมินระดับไม่ผ่านตั้งแต่๑ตัวชี้วัดขึ้นไป

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อที่๗รักความเป็นไทย

 ตัวชี้วัด ๗.๑ ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะวัฒนธรรมไทยและมีความกตัญญูกตเวที

   ๗.๒ เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

   ๗.๓ อนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาไทย

 ระดับ เกณฑ์การพิจารณา

 ดีเยี่ยม(๓) ๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยมจำนวน๒-๓ตัวชี้วัดและไม่มีตัวชี้วัดใดได้ผลการประเมิน
ต่ำกว่าระดับดี

  ๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยมจำนวน๑ตัวชี้วัดและระดับดีจำนวน๒ตัวชี้วัดหรือ
 ดี(๒) ๒. ได้ผลการประเมินระดับดีทุกตัวชี้วัดหรือ
  ๓. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไปจำนวน๒ตัวชี้วัดและระดับผ่านจำนวน๑ตัวชี้วัด


ผ่าน(๑)

 ๑. ได้ผลการประเมินระดับผ่านทุกตัวชี้วัดหรือ
  ๒. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไปจำนวน๑ตัวชี้วัดและระดับผ่านจำนวน๒ตัวชี้วัด

 ไม่ผ่าน(๐) ได้ผลการประเมินระดับไม่ผ่านตั้งแต่๑ตัวชี้วัดขึ้นไป



�� เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 ๒.   เกณฑ์พิจารณาสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์แต่ละคุณลักษณะของผู้เรียน

จากคณะกรรมการ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อที่๘มีจิตสาธารณะ

 ตัวชี้วัด ๘.๑ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจและพึงพอใจ

   ๘.๒เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนชุมชนและสังคม

 ระดับ เกณฑ์การพิจารณา

 ดีเยี่ยม(๓) ๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยมทุกตัวชี้วัด


ดี(๒)

 ๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยมจำนวน๑ตัวชี้วัดและระดับดีจำนวน๑ตัวชี้วัดหรือ
  ๒. ได้ผลการประเมินระดับดีทุกตัวชี้วัด


ผ่าน(๑)

 ๑. ได้ผลการประเมินระดับผ่านทุกตัวชี้วัดหรือ
  ๒. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไปจำนวน๑ตัวชี้วัดและระดับผ่านจำนวน๑ตัวชี้วัด

 ไม่ผ่าน(๐) ได้ผลการประเมินระดับไม่ผ่านตั้งแต่๑ตัวชี้วัดขึ้นไป

 ระดับ เกณฑ์การพิจารณา


ดีเยี่ยม(๓)

 ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยมมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ๖๐ของจำนวนผู้ประเมินและ
  ไม่มีผลการประเมินต่ำกว่าระดับดี

  ๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยมน้อยกว่าร้อยละ๖๐ของจำนวนผู้ประเมินและ
ไม่มีผลการประเมินต่ำกว่าระดับดีหรือ


ดี(๒)

 ๒. ได้ผลการประเมินระดับดีขึ้นไปมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ๖๐ของจำนวนผู้ประเมินและ
มีผลการประเมินส่วนที่เหลืออยู่ในระดับผ่าน


ผ่าน(๑)

 ๑. ได้ผลการประเมินระดับผ่านมากกว่าร้อยละ๖๐ของจำนวนผู้ประเมินและไม่มีผลการประเมิน
ต่ำกว่าระดับผ่าน

 ไม่ผ่าน(๐) มีผลการประเมินระดับไม่ผ่านจากผู้ประเมินตั้งแต่๑คนขึ้นไป



เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ ��

 ๓. เกณฑ์พิจารณาสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รายปี/รายภาค ของผู้เรียน

รายบุคคล

 ระดับ เกณฑ์การพิจารณา


ดีเยี่ยม(๓)

 ๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยมจำนวน๕-๘คุณลักษณะและไม่มีคุณลักษณะใด
ได้ผลการประเมินต่ำกว่าระดับดี

  ๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยมจำนวน๑-๔คุณลักษณะและไม่มีคุณลักษณะใด
ได้ผลการประเมินต่ำกว่าระดับดีหรือ

 ดี(๒) ๒. ได้ผลการประเมินระดับดีทั้ง๘คุณลักษณะหรือ
  ๓. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไปจำนวน๕-๗คุณลักษณะและมีบางคุณลักษณะ

ได้ผลการประเมินระดับผ่าน

  ๑. ได้ผลการประเมินระดับผ่านทั้ง๘คุณลักษณะหรือ
 ผ่าน(๑) ๒. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไปจำนวน๑-๔คุณลักษณะและคุณลักษณะที่เหลือ

ได้ผลการประเมินระดับผ่าน

 ไม่ผ่าน(๐) ได้ผลการประเมินระดับไม่ผ่านตั้งแต่๑คุณลักษณะขี้นไป

 ๔. เกณฑ์พิจารณาสรุปผลการประเมินรวมทุกคุณลักษณะอันพึงประสงค์แต่ละระดับการศึกษา

 ระดับ เกณฑ์การพิจารณา


ดีเยี่ยม(๓)

 ๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยมจำนวน๕-๘คุณลักษณะและไม่มีคุณลักษณะใด
ได้ผลการประเมินต่ำกว่าระดับดี

  ๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยมจำนวน๑-๔คุณลักษณะและไม่มีคุณลักษณะใด
ได้ผลการประเมินต่ำกว่าระดับดีหรือ

 ดี(๒) ๒. ได้ผลการประเมินระดับดีทั้ง๘คุณลักษณะหรือ
  ๓. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไปจำนวน๕-๗คุณลักษณะและมีบางคุณลักษณะ

ได้ผลการประเมินระดับผ่าน

  ๑. ได้ผลการประเมินระดับผ่านทั้ง๘คุณลักษณะหรือ
 ผ่าน(๑) ๒. ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไปจำนวน๑-๔คุณลักษณะและคุณลักษณะที่เหลือ

ได้ผลการประเมินระดับผ่าน

 ไม่ผ่าน(๐) ได้ผลการประเมินระดับไม่ผ่านตั้งแต่๑คุณลักษณะขึ้นไป



�� เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 กรณีที่ผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้ผู้ที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงพัฒนา

และประเมินตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด

 การรายงานผล

 การรายงานมุ่งเน้นให้เห็นพัฒนาการของผู้เรียนเป็นรายคุณลักษณะ ในการนี้ได้จัดทำเอกสารแนวทาง

การพัฒนาการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน

พุทธศักราช ๒๕๕๑ ขึ้น ซึ่งสถานศึกษาสามารถใช้ศึกษาและอ้างอิง เอกสารดังกล่าวได้นำเสนอแบบการบันทึก

การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้หลายรูปแบบที่เน้นดูพัฒนาการความก้าวหน้า ในที่นี ้จักได้นำเสนอ

ตัวอย่างแบบรายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ซึ่งมีวิธีการดำเนินการดังนี้

 ๑.นำผลการประเมินที่สรุปจากคณะกรรมการประเมินมาบันทึกลงในแต่ละภาคเรียนของแต่ละ

ปีการศึกษา

 ๒.ในช่องสรุปของแต่ละปีการศึกษา ให้นำผลการประเมินที่แสดงพัฒนาการสุดท้ายนั่นคือ ผลจาก

ภาคเรียนที่๒บันทึกลงในช่องสรุปของปีการศึกษานั้นๆ

 ๓.เมื ่อเสร็จสิ ้นการบันทึกในแต่ละปีการศึกษา ให้นำผลในช่องสรุปไปบันทึกลงในแบบบันทึก

การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (แบบที ่ ๓.๑-๓.๓) ของแต่ละระดับชั ้น คือ ระดับประถมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย

 ๔. การพิจารณาตัดสินผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์(แบบที่๓.๑-๓.๓)ของแต่ละระดับ

การศึกษา เช่น ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีแนวดำเนินการ

ดังนี้

  ๔.๑ คณะกรรมการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์พิจารณาผลการตัดสินในแต่ละชั้นปี

ถ้าผลการประเมินในปีสุดท้ายได้ระดับใดให้ถือว่าผู้เรียนได้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับนั้น เช่น เด็กชายดี

มีคุณธรรม ได้รับการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้ระดับดีเยี่ยมการสรุปผล

ในระดับประถมศึกษาถือว่าได้ระดับดีเยี่ยม

  ๔.๒ ถ้ามีกรณีที่ผลการประเมินในปีก่อน ๆ ได้ระดับดี หรือดีเยี่ยม แต่ปีสุดท้ายของระดับ

การศึกษาได้ระดับผ่าน/หรือไม่ผ่าน ให้คณะกรรมการประเมินคุณลักษณะใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบและเป็นไป

ตามสภาพจริงโดยนำข้อมูลจากประวัติที่ผ่านมาประกอบการพิจารณาว่าจะให้ระดับใด

 ๕.นำผลการประเมินปีสุดท้ายของแต่ละระดับการศึกษาไปบันทึกลงในปพ.๑



เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ ��

(แบบที่๓.๑)

แบบบันทึกการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ระดับประถมศึกษาปีการศึกษา.................................ถึงปีการศึกษา.................................
ชื่อนักเรียน...........................................................ชั้น........................โรงเรียน.................................................

  ระดับ  สรุป
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
  คุณภาพ  ระดับคุณภาพ

๑.รักชาติศาสน์กษัตริย์

 ๓ ()ดีเยี่ยม
  ๒ ()ดี
  ๑ ()ผ่าน
  ๐ ()ไม่ผ่าน

๒. ซื่อสัตย์สุจริต

 ๓ ()ดีเยี่ยม
  ๒ ()ดี
  ๑ ()ผ่าน
  ๐ ()ไม่ผ่าน

๓. มีวินัย

 ๓ ()ดีเยี่ยม
  ๒ ()ดี
  ๑ ()ผ่าน
  ๐ ()ไม่ผ่าน

๔. ใฝ่เรียนรู้

 ๓ ()ดีเยี่ยม
  ๒ ()ดี
  ๑ ()ผ่าน
  ๐ ()ไม่ผ่าน

๕. อยู่อย่างพอเพียง

 ๓ ()ดีเยี่ยม
  ๒ ()ดี
  ๑ ()ผ่าน
  ๐ ()ไม่ผ่าน

๖.มุ่งมั่นในการทำงาน

 ๓ ()ดีเยี่ยม
  ๒ ()ดี
  ๑ ()ผ่าน
  ๐ ()ไม่ผ่าน

๗. รักความเป็นไทย

 ๓ ()ดีเยี่ยม
  ๒ ()ดี
  ๑ ()ผ่าน
  ๐ ()ไม่ผ่าน

๘.มีจิตสาธารณะ

 ๓ ()ดีเยี่ยม
  ๒ ()ดี
  ๑ ()ผ่าน
  ๐ ()ไม่ผ่าน

 ภาคเรียนที่ ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ 



สรุปผลการประเมินรายปี

 ()ดีเยี่ยม ()ดีเยี่ยม ()ดีเยี่ยม ()ดีเยี่ยม ()ดีเยี่ยม ()ดีเยี่ยม 
  ()ดี ()ดี ()ดี ()ดี ()ดี ()ดี 
  ()ผ่าน ()ผ่าน ()ผ่าน ()ผ่าน ()ผ่าน ()ผ่าน 
  ()ไม่ผ่าน ()ไม่ผ่าน ()ไม่ผ่าน ()ไม่ผ่าน ()ไม่ผ่าน ()ไม่ผ่าน 

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖

  สรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับประถมศึกษา

   ()ดีเยี่ยม ()ดี ()ผ่าน ()ไม่ผ่าน

 (ลงชื่อ) .................................................................กรรมการผู้ประเมิน
  (...............................................................)



�0 เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

(แบบที่๓.๒)

แบบบันทึกการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นปีการศึกษา.................................ถึงปีการศึกษา.................................
ชื่อนักเรียน...........................................................ชั้น........................โรงเรียน.................................................

  ระดับ  สรุป
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
  คุณภาพ  ระดับคุณภาพ

๑.รักชาติศาสน์กษัตริย์

 ๓ ()ดีเยี่ยม
  ๒ ()ดี
  ๑ ()ผ่าน
  ๐ ()ไม่ผ่าน

๒. ซื่อสัตย์สุจริต

 ๓ ()ดีเยี่ยม
  ๒ ()ดี
  ๑ ()ผ่าน
  ๐ ()ไม่ผ่าน

๓. มีวินัย

 ๓ ()ดีเยี่ยม
  ๒ ()ดี
  ๑ ()ผ่าน
  ๐ ()ไม่ผ่าน

๔. ใฝ่เรียนรู้

 ๓ ()ดีเยี่ยม
  ๒ ()ดี
  ๑ ()ผ่าน
  ๐ ()ไม่ผ่าน

๕. อยู่อย่างพอเพียง

 ๓ ()ดีเยี่ยม
  ๒ ()ดี
  ๑ ()ผ่าน
  ๐ ()ไม่ผ่าน

๖.มุ่งมั่นในการทำงาน

 ๓ ()ดีเยี่ยม
  ๒ ()ดี
  ๑ ()ผ่าน
  ๐ ()ไม่ผ่าน

๗. รักความเป็นไทย

 ๓ ()ดีเยี่ยม
  ๒ ()ดี
  ๑ ()ผ่าน
  ๐ ()ไม่ผ่าน

๘.มีจิตสาธารณะ

 ๓ ()ดีเยี่ยม
  ๒ ()ดี
  ๑ ()ผ่าน
  ๐ ()ไม่ผ่าน

 ภาคเรียนที่ ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ 


สรุปผลการประเมินรายปี

 ()ดีเยี่ยม ()ดี ()ดีเยี่ยม ()ดี ()ดีเยี่ยม ()ดี  

  ()ผ่าน ()ไม่ผ่าน ()ผ่าน ()ไม่ผ่าน ()ผ่าน ()ไม่ผ่าน

 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่๑ มัธยมศึกษาปีที่๒ มัธยมศึกษาปีที่๓

  สรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

   ()ดีเยี่ยม ()ดี ()ผ่าน ()ไม่ผ่าน

 (ลงชื่อ) .................................................................กรรมการผู้ประเมิน
  (...............................................................)



เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ �1

(แบบที่๓.๓)

แบบบันทึกการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปีการศึกษา.................................ถึงปีการศึกษา.................................
ชื่อนักเรียน...........................................................ชั้น........................โรงเรียน.................................................

  ระดับ  สรุป
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
  คุณภาพ  ระดับคุณภาพ

๑.รักชาติศาสน์กษัตริย์

 ๓ ()ดีเยี่ยม
  ๒ ()ดี
  ๑ ()ผ่าน
  ๐ ()ไม่ผ่าน

๒. ซื่อสัตย์สุจริต

 ๓ ()ดีเยี่ยม
  ๒ ()ดี
  ๑ ()ผ่าน
  ๐ ()ไม่ผ่าน

๓. มีวินัย

 ๓ ()ดีเยี่ยม
  ๒ ()ดี
  ๑ ()ผ่าน
  ๐ ()ไม่ผ่าน

๔. ใฝ่เรียนรู้

 ๓ ()ดีเยี่ยม
  ๒ ()ดี
  ๑ ()ผ่าน
  ๐ ()ไม่ผ่าน

๕. อยู่อย่างพอเพียง

 ๓ ()ดีเยี่ยม
  ๒ ()ดี
  ๑ ()ผ่าน
  ๐ ()ไม่ผ่าน

๖.มุ่งมั่นในการทำงาน

 ๓ ()ดีเยี่ยม
  ๒ ()ดี
  ๑ ()ผ่าน
  ๐ ()ไม่ผ่าน

๗. รักความเป็นไทย

 ๓ ()ดีเยี่ยม
  ๒ ()ดี
  ๑ ()ผ่าน
  ๐ ()ไม่ผ่าน

๘.มีจิตสาธารณะ

 ๓ ()ดีเยี่ยม
  ๒ ()ดี
  ๑ ()ผ่าน
  ๐ ()ไม่ผ่าน

 ภาคเรียนที่ ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ 


สรุปผลการประเมินรายปี

 ()ดีเยี่ยม ()ดี ()ดีเยี่ยม ()ดี ()ดีเยี่ยม ()ดี  

  ()ผ่าน ()ไม่ผ่าน ()ผ่าน ()ไม่ผ่าน ()ผ่าน ()ไม่ผ่าน

 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่๔ มัธยมศึกษาปีที่๕ มัธยมศึกษาปีที่๖

  สรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

   ()ดีเยี่ยม ()ดี ()ผ่าน ()ไม่ผ่าน

–– (ลงชื่อ) .................................................................กรรมการผู้ประเมิน
  (...............................................................)



�� เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 นิยาม

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นกิจกรรมที่สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกระดับชั้น เพื่อส่งเสริมพัฒนา

ความสามารถของตนเองตามความถนัด ความสนใจ ให้เต็มศักยภาพ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาองค์รวมของ

ความเป็นมนุษย์ทั้งด้านร่างกายสติปัญญาอารมณ์และสังคมสร้างเยาวชนของชาติให้เป็นผู้มีศีลธรรมจริยธรรม

มีระเบียบวินัยปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคมและสามารถบริหารจัดการตนเองได้

 แนวการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 สถานศึกษาควรดำเนินการในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดังนี้

 ๑.กำหนดวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ

ความถนัดความสนใจวุฒิภาวะของผู้เรียนสอดคล้องกับลักษณะของกิจกรรมนั้นๆ

 ๒.กำหนดเวลาให้สอดคล้องกับโครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษาและเหมาะสมกับลักษณะของ

กิจกรรม ทั้งนี้ เวลาเรียนสำหรับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช๒๕๕๑ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่๑ถึงมัธยมศึกษาปีที่๓ปีละ๑๒๐ชั่วโมงและชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่๔-๖จำนวน๓๖๐ชั่วโมงเป็นเวลาสำหรับปฏิบัติกิจกรรมแนะแนวกิจกรรมนักเรียนและกิจกรรมเพื่อสังคม

และสาธารณประโยชน์

 ๓.ออกแบบแผนการดำเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

 ๔.จัดกิจกรรมการพัฒนาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์อย่างหลากหลาย น่าสนใจ โดยเน้นเวลา

การเข้าร่วมกิจกรรมพฤติกรรมการปฏิบัติและผลงาน/ชิ้นงาน

 สถานศึกษาต้องส่งเสริมการพัฒนาความสามารถของผู ้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑ด้วยกิจกรรม๓ลักษณะดังนี้

 ๑. กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม

สามารถคิดตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา กำหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียนและอาชีพ สามารถปรับตน

ได้อย่างเหมาะสมนอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียนทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่

ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน เช่น กิจกรรมการรู้จัก เข้าใจ และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื ่น

กิจกรรมการปรับตัวและดำรงชีวิต กิจกรรมแสวงหาและใช้ข้อมูลสารสนเทศ กิจกรรมการตัดสินใจและแก้ปัญหา

เป็นต้น

 ๒.กิจกรรมนักเรียน เป็นกิจกรรมที ่มุ ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู ้นำผู ้ตามที ่ดี

ความรับผิดชอบ การทำงานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือ

แบ่งปันกัน เอื้ออาทรและสมานฉันท์ โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของ

ผู้เรียนให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกขั้นตอนได้แก่การศึกษาวิเคราะห์วางแผนปฏิบัติตามแผนประเมิน

และปรับปรุงการทำงานเน้นการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียน

บริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่นกิจกรรมนักเรียนประกอบด้วย
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  ๒.๑ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู ้บำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร

เป็นกิจกรรมที่มุ ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี ความรับผิดชอบ การทำงานร่วมกัน

การรู ้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันกัน การประนีประนอม

เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม

และสติปัญญาเป็นต้น

  ๒.๒ กิจกรรมชุมนุม ชมรม เป็นกิจกรรมที ่ส ่งเสริมและพัฒนาผู ้เร ียนให้สอดคล้องกับ

ความสามารถความถนัดและความสนใจโดยเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติด้วยตนเองตั้งแต่การศึกษาวิเคราะห์วางแผน

ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการทำงาน เน้นการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม กิจกรรมสำคัญในการพัฒนา

ได้แก่ ชุมนุมหรือชมรมต่างๆที่สถานศึกษากำหนดขึ้นตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียน

และบริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น

 ๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบำเพ็ญตนให้เป็น

ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ

ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคม มีจิตสาธารณะ เช่น กิจกรรมอาสาพัฒนาต่าง ๆ กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม

เป็นต้น

  การจัดกิจกรรมเพื ่อสังคมและสาธารณประโยชน์ สามารถนำไปสอดแทรกหรือบูรณาการ

ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร

ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ การทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ให้ผู ้เรียนรายงานแสดงการ

เข้าร่วมกิจกรรมและมีผู้รับรองผลการเข้าร่วมกิจกรรมด้วยโดยสถานศึกษาจัดเวลาเรียนให้ผู้เรียนดังนี้ 

ระดับประถมศึกษาปีที่๑-๖รวม๖ปีจำนวน๖๐ชั่วโมง

  ระดับมัธยมศึกษาปีที่๑-๓รวม๓ปีจำนวน๔๕ชั่วโมง

  ระดับมัธยมศึกษาปีที่๔-๖รวม๓ปีจำนวน๖๐ชั่วโมง

  ตัวอย่างรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

รูปแบบที่๑
จัดทำโครงการที่ให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมนอกเหนือจากการเรียนปกติ
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่อยู่ในลักษณะเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

จัดทำเป็นกิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมวันสำคัญ
ทางราชการหรือกิจกรรมที่นำนักเรียนออกทำประโยชน์ร่วมกับชุมชน
หน่วยงานราชการหรือองค์กรอื่นๆ

จัดให้ผู้เรียนทำกิจกรรมตามความต้องการโดยมีครูเป็นที่ปรึกษา
กิจกรรมเช่นรวมกลุ่มอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น
เป็นต้น

รูปแบบที่๒

รูปแบบที่๓
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 สถานศึกษาสามารถเลือกจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ตามรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง

หรือรูปแบบอื่นๆตามความเหมาะสม

 แผนภูมิการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 การประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นเงื่อนไขสำคัญประการหนึ่งสำหรับการเลื่อนชั้น

และการจบระดับการศึกษาผู้เรียนต้องมีเวลาเข้าร่วมและปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตลอดจนผ่านการประเมิน

ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด โดยแนวทางการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีรายละเอียด ดังแผนภาพ

ที่๓.๔

 แนวดำเนินการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 หลักการประเมิน

 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

เป็นกระบวนการประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน/ชิ้นงานของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย และ

ประเมินตามสภาพจริงโดย

แผนภาพที่ ๓.๔ แสดงขั้นตอนการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

เวลาการเข้าร่วมกิจกรรม

การปฏิบัติกิจกรรม

ผลงาน/ชิ้นงาน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เกณฑ์การประเมิน

กิจกรรมแนะแนว

กิจกรรมนักเรียน

กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์

ลูกเสือ/เนตรนารี/

ผู้บำเพ็ญฯ/รด.

ชุมนุม

ชมรม

ประเมิน

ไม่ผ่าน

ซ่อมเสริม

ผ่าน

ส่งผลการประเมิน

ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ตามเกณฑ์
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 -ให้ผู้เรียนได้ค้นหาศักยภาพของตนเองการทำงานกลุ่มทักษะการอยู่ร่วมกันและการมีจิตสาธารณะ

 -ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการประเมินเช่นครูผู้ปกครองเพื่อนนักเรียน

 -สถานศึกษามีการประเมินผลเป็นระยะๆเพื่อรวบรวมข้อมูลและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 แนวทางการประเมิน

 สถานศึกษาควรมีแนวทางในการดำเนินการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ชัดเจน

 ๑. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายกิจกรรมมีแนวปฏิบัติดังนี้

  ๑.๑ ตรวจสอบเวลาเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด

  ๑.๒ ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจากการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน/ชิ ้นงานของผู้เรียน

ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดด้วยวิธีการที่หลากหลายและใช้การประเมินตามสภาพจริง

  ๑.๓ ผู้เรียนที่มีเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน/ชิ้นงานของผู้เรียน

ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด เป็นผู้ผ่านการประเมินรายกิจกรรมและนำผลการประเมินไปบันทึกในระเบียน

แสดงผลการเรียน

  ๑.๔ ผู้เรียนที่มีผลการประเมินไม่ผ่านตามเกณฑ์เวลาการเข้าร่วมกิจกรรม หรือเกณฑ์การปฏิบัติ

กิจกรรมและผลงาน/ชิ้นงานของผู้เรียนหรือทั้งสองเกณฑ์ ถือว่าไม่ผ่านการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ผู้สอนต้องดำเนินการซ่อมเสริมและประเมินจนผ่าน ทั้งนี้ควรดำเนินการให้เสร็จสิ้นในปีการศึกษานั้น ยกเว้น

มีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา

 ๒.การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อการตัดสิน

  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นการประเมินการผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นรายปี/

รายภาค เพื่อสรุปผลการผ่านในแต่ละกิจกรรม สรุปผลรวมเพื่อเลื ่อนชั ้นและประมวลผลรวมในปีสุดท้าย

เพื่อการจบแต่ละระดับการศึกษาโดยการดำเนินการดังกล่าวมีแนวปฏิบัติดังนี้

  ๒.๑ กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของ

ผู้เรียนทุกคนตลอดระดับการศึกษา

  ๒.๒ ผู้รับผิดชอบสรุปและตัดสินผลการร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของผู้เรียนเป็นรายบุคคล

ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด เกณฑ์การจบแต่ละระดับการศึกษาที่สถานศึกษากำหนดนั้น ผู้เรียนจะต้องผ่าน

กิจกรรม๓กิจกรรมสำคัญดังนี้

   ๑) กิจกรรมแนะแนว

   ๒) กิจกรรมนักเรียน ได้แก่ (๑) กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์

และนักศึกษาวิชาทหาร(๒)กิจกรรมชุมนุมชมรม

   ๓) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

  ๒.๓ นำเสนอผลการประเมินต่อคณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เพื่อให้ความเห็นชอบ

  ๒.๔ เสนอผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาอนุมัติผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผ่านเกณฑ์

การจบแต่ละระดับการศึกษา
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 เกณฑ์การตัดสิน

 ผู้เรียนจะต้องได้รับการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและผ่านเกณฑ์ตามที่สถานศึกษากำหนด

โดยกำหนดเกณฑ์ในการประเมินอย่างเหมาะสมดังนี้

 ๑. กำหนดคุณภาพหรือเกณฑ์ในการประเมินตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดไว้

๒ระดับคือผ่าน(ผ)และไม่ผ่าน(มผ)

 ๒. กำหนดประเด็นการประเมินให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ในแต่ละกิจกรรมและกำหนดเกณฑ์การผ่าน

การประเมินดังนี้

  ๒.๑ เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินรายกิจกรรม

   ผ่าน  หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์ปฏิบัติกิจกรรม และ

       มีผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด

   ไม่ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมไม่ครบตามเกณฑ์ ไม่ผ่านการปฏิบัติกิจกรรม

       หรือมีผลงานชิ้นงาน/คุณลักษณะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา

       กำหนด

  ๒.๒ เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายปี/รายภาค

   ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับ“ผ”ในกิจกรรมสำคัญทั้ง๓กิจกรรม

       คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมเพื ่อสังคม

       และสาธารณประโยชน์

   ไม่ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับ “มผ” ในกิจกรรมสำคัญกิจกรรมใด

       กิจกรรมหนึ่งจาก ๓ กิจกรรม คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรม

       นักเรียนกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

  ๒.๓ เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อจบระดับการศึกษา

   ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับ“ผ”ทุกชั้นปีในระดับการศึกษานั้น

   ไม่ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับ“มผ”บางชั้นปีในระดับการศึกษานั้น

 แนวทางการแก้ไขนักเรียนกรณีไม่ผ่านเกณฑ์

 กรณีที่ผู้เรียนไม่ผ่านกิจกรรม ให้เป็นหน้าที่ของครูหรือผู้รับผิดชอบกิจกรรมนั้นๆที่จะต้องซ่อมเสริม

โดยให้ผู้เรียนดำเนินกิจกรรมจนครบตามเวลาที่ขาดหรือปฏิบัติกิจกรรมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนั้น

แล้วจึงประเมินให้ผ่านกิจกรรม เพื่อบันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้รายงานผู้บริหาร

สถานศึกษาทราบเพื่อดำเนินการช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเหมาะสมเป็นรายกรณีไป



เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ ��

 ข้อเสนอแนะ

 การประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้นจะต้องคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้

 ๑. เวลาการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด สถานศึกษาควรกำหนดเวลา

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนแต่ละกิจกรรม สำหรับกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ผู้เรียน

ต้องปฏิบัติกิจกรรมครบตามโครงสร้างเวลาเรียน

 ๒. ผลการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน/ชิ ้นงาน/คุณลักษณะของผู ้เร ียนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที ่

สถานศึกษากำหนดโดยอาจจัดให้ผู้เรียนแสดงผลงานแฟ้มสะสมงานหรือจัดนิทรรศการ

 ๓. การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หากสถานศึกษามีบุคลากรไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถจัดกิจกรรม

ได้อย่างหลากหลาย สถานศึกษาอาจจัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการ หรือสอดแทรกในกิจกรรมหรือโครงการ

ต่าง ๆ เช่น กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมวันสำคัญ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น ซึ่งสถานศึกษาสามารถ

ประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวและนำมาเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้

 ๔. การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนควรมีองค์ประกอบในการดำเนินการดังนี้

  ๔.๑ มีครูที่ปรึกษา/และแผนการดำเนินกิจกรรม

  ๔.๒ มีหลักฐาน/ภาพถ่าย/แฟ้มสะสมงาน

  ๔.๓ มีผู้รับรองผลการเข้าร่วมกิจกรรม

  ๔.๔ มีรายงานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรม





ภารกิจของผู้สอน
ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

๔.  
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บรรยากาศในชั้นเรียน:แนวคิดที่ต้องเปลี่ยนแปลง

 หากประสงค์ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่คงทน เรียนรู้ด้วยความเข้าใจอย่างถ่องแท้ สามารถอธิบาย

ตีความ นำความรู้ไปใช้ได้ มีมุมมองที่ถูกต้อง มีความเข้าใจผู้อื่น ตลอดจนเข้าใจและรู้จักตัวเอง การจัด

การเรียนการสอน การวัดและประเมินผลจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะสำเร็จได้บรรยากาศในชั้นเรียน

จะต้องเปลี่ยนแปลงจาก

กระบวนทัศน์ใหม่ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑

 การสร้างบรรยากาศห้องเรียนที่มีการเรียนรู้เป็นหัวใจและมีการวัดและประเมินผลเพื่อการปรับปรุง

คุณภาพการสอนและการเรียนรู้เป็นเป้าหมายหลักต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดสำคัญดังนี้

 ๑.มีความเชื่อมั่นว่าผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่หลักสูตร

กำหนดได้ผู้เรียนทั้งที่มีผลการเรียนดีและผลการเรียนอ่อนได้รับความเอาใจใส่เท่าเทียมกัน

 ๒.ยึดหลักการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนเป็นผู้ขับเคลื่อนการเรียนรู้และได้แสดงออก

ถึงความรับผิดชอบต่อความสำเร็จในการเรียนรู้ของตนและเพื่อนร่วมห้อง มิใช่ผู้สอนเป็นผู้ขับเคลื่อน

การสอนโดยไม่แน่ใจว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้หรือไม่

 ๓.การสอบและการให้คะแนนเป็นเพียงแนวปฏิบัติหนึ่งของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ในชั้นเรียน ผู้สอนและผู้เรียนต้องมีแนวคิดร่วมกันว่า การวัดและประเมินผลเป็นเครื่องมือในการค้นหา

หลักฐานร่องรอยของการเรียนรู้ โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้ มากกว่า

การเป็นเครื่องมือเพื่อจัดลำดับและเปรียบเทียบผู้เรียน


ห้องเรียนที่ยึดการเปรียบเทียบ

ผลการเรียนเป็นหลักโดยเป้าหมาย

ของการวัดและประเมินผลคือ

การสอบให้คะแนน


ห้องเรียนที่มีการเรียนรู้เป็นหัวใจ

โดยเป้าหมายหลักของการวัด

และประเมินผลคือการปรับปรุง

คุณภาพการสอนและการเรียนรู้
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กระบวนทัศน์ใหม่ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑

❖	 ความหมายและความสำคัญของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียน

 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑

กำหนดระดับของการดำเนินงานไว้เป็น๔ระดับคือการวัดและประเมินระดับชั้นเรียนการวัดและประเมินระดับ

สถานศึกษา การวัดและประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา การวัดและประเมินระดับชาติ ระดับที่มีความเกี่ยวข้อง

กับผู้สอนมากที่สุด และเป็นหัวใจของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียน คือ การวัดและประเมินผลระดับ

ชั้นเรียน

 คำศัพท์ที่ใช้ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียนมีความหมายแตกต่างกัน แต่บางคนนำมา

ใช้ในความหมายเดียวกันดังนั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันจึงให้นิยามคำศัพท์ต่างๆไว้ดังนี้

 การวัด (Measurement) หมายถึง การกำหนดตัวเลขให้กับวัตถุ สิ่งของ เหตุการณ์ ปรากฏการณ์

หรือพฤติกรรมต่าง ๆ ของผู้เรียน การจะได้มาซึ่งตัวเลขนั้น อาจต้องใช้เครื่องมือวัด เพื่อให้ได้ตัวเลขที่สามารถ

แทนคุณลักษณะต่างๆที่ต้องการวัดเช่นไม้บรรทัดวัดความกว้างของหนังสือได้๓.๕นิ้วใช้เครื่องชั่งวัดน้ำหนัก

ของเนื้อหมูได้ ๐.๕ กิโลกรัม ใช้แบบทดสอบวัดความรอบรู้ในวิชาภาษาไทยของเด็กชายแดงได้ ๔๒ คะแนน

เป็นต้น

 การประเมิน (Assessment)หมายถึง กระบวนการเก็บข้อมูลตีความบันทึก และใช้ข้อมูลเกี่ยวกับ

คำตอบของผู้เรียน ที่ทำในภาระงาน/ชิ ้นงาน ว่าผู ้เรียนรู้อะไร สามารถทำอะไรได้ และจะทำต่อไปอย่างไร

ด้วยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย

 การประเมินค่า/การตัดสิน (Evaluation)หมายถึงการนำเอาข้อมูลต่างๆที่ได้จากการวัดหลายๆอย่าง

มาเป็นข้อมูลในการตัดสินผลการเรียน โดยการเปรียบเทียบกับเกณฑ์ (Criteria) ที ่สถานศึกษากำหนด

เพื่อประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนว่าผู้เรียนมีความเก่งหรืออ่อนเพียงใดบรรลุเป้าหมายที่ต้องการมากน้อยเพียงใด

ซึ่งคือการสรุปผลการเรียนนั่นเอง

 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียน(ClassroomAssessment)หมายถึงกระบวนการเก็บ

รวบรวม วิเคราะห์ ตีความ บันทึกข้อมูลที ่ได้จากการวัดและประเมินทั้งที ่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ

โดยการดำเนินการดังกล่าวเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาของการจัดการเรียนการสอนนับตั้งแต่ก่อนการเรียนการสอน

ระหว่างการเรียนการสอน และหลังการเรียนการสอน โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลาย เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน

มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับพฤติกรรมที่ต้องการวัด นำผลที่ได้มาตีค่าเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด

ในตัวชี้วัดของมาตรฐานสาระการเรียนรู้ของหลักสูตร ข้อมูลที่ได้นี้นำไปใช้ในการให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับ

ความก้าวหน้า จุดเด่น จุดที่ต้องปรับปรุงให้แก่ผู้เรียน การตัดสินผลการเรียนรู้รวบยอดในเรื่อง หรือหน่วยการเรียนรู้

หรือในรายวิชาและการวางแผนออกแบบการจัดการเรียนการสอนของครู

 โดยผลที่ได้จากการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียนจะเป็นข้อมูลสะท้อนให้ผู้สอนทราบถึง

ผลการจัดการเรียนการสอนของตนและพัฒนาการของผู้เรียน ดังนั้น ข้อมูลที่เกิดจากการวัดและประเมินที่มี

คุณภาพเท่านั้นจึงจะสามารถนำไปใช้ได้อย่างเป็นประโยชน์ตรงตามเป้าหมายและคุ้มค่าต่อการปฏิบัติงานผู้สอน



�� เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

ต้องดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนสภาพจริง จะได้นำไปกำหนดเป้าหมาย

และวิธีการพัฒนาผู้เรียน ผู้สอนจึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในหลักการ แนวคิด วิธีดำเนินงาน

ในส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ เพื่อสามารถนำไปใช้ในการวางแผนและออกแบบ

การวัดและประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานการประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียนที่มีความถูกต้อง

ยุติธรรม เชื่อถือได้ มีความสมบูรณ์ ครอบคลุมตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช๒๕๕๑

 หากการวัดและประเมินการเรียนรู้ไม่มีคุณภาพ จะทำให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องขาดข้อมูลสำคัญในการ

สะท้อนผลการดำเนินการจัดการศึกษาทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้แก่ต้นสังกัด

ส่วนกลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา ผู้ปกครอง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขาดข้อมูลสำคัญในการ

สะท้อนผลและสภาพความสำเร็จเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ส่งผลให้การวางแผนกำหนดทิศทางการพัฒนา

ผู้เรียนระยะต่อไป ไม่สามารถสร้างความมั่นใจได้ว่าจะสอดคล้องกับสภาพปัญหา และมีความเหมาะสมกับระดับ

ความสำเร็จของการพัฒนาผู้เรียนในระยะที่ผ่านมา

❖	 ประเภทของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

 การทราบว่าการวัดและประเมินผลการเรียนรู้แบ่งประเภทเป็นอย่างไรบ้างจะช่วยให้ผู้สอนออกแบบ

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้เรียนยิ่งขึ้น ในที่นี้

ได้นำเสนอประเภทของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ดังนี้

 ๑. การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้จำแนกตามขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน ก่อนเรียน

ระหว่างเรียนและหลังเรียน มี ๔ ประเภท ซึ่งมีความแตกต่างกันตามบทบาท จุดมุ่งหมาย และวิธีการวัด

และประเมินดังนี้

  ๑.๑ การประเมินเพื่อจัดวางตำแหน่ง (Placement Assessment) เป็นการประเมินก่อน

เริ่มเรียนเพื่อต้องการข้อมูลที่แสดงความพร้อม ความสนใจ ระดับความรู้และทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการเรียน

เพื่อให้ผู้สอนนำไปใช้กำหนดวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ วางแผน และออกแบบกระบวนการเรียนการสอน

ที่เหมาะสมกับผู้เรียนทั้งรายบุคคลรายกลุ่มและรายชั้นเรียน

  ๑.๒ การประเมินเพื่อวินิจฉัย (Diagnostic Assessment) เป็นการเก็บข้อมูลเพื่อค้นหาว่า

ผู้เรียนรู้อะไรมาบ้างเกี่ยวกับสิ่งที่จะเรียน สิ่งที่รู ้มาก่อนนี้ถูกต้องหรือไม่ จึงเป็นการใช้ในลักษณะประเมิน

ก่อนเรียน นอกจากนี้ยังใช้เพื่อหาสาเหตุของปัญหาหรืออุปสรรคต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคลที่มักจะ

เป็นเฉพาะเรื่อง เช่น ปัญหาการออกเสียงไม่ชัด แล้วหาวิธีปรับปรุงเพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาและเรียนรู้

ขั้นต่อไปวิธีการประเมินใช้ได้ทั้งการสังเกตการพูดคุยสอบถามหรือการใช้แบบทดสอบก็ได้

  ๑.๓ การประเมินเพื่อการพัฒนา (Formative Assessment) เป็นการประเมินเพื ่อพัฒนา

การเรียนรู ้ (Assessment for Learning) ที ่ดำเนินการอย่างต่อเนื ่องตลอดการเรียนการสอน โดยมิใช่

ใช้แต่การทดสอบระหว่างเรียนเป็นระยะ ๆ อย่างเดียว แต่เป็นการที่ครูเก็บข้อมูลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่าง



เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ ��

ไม่เป็นทางการด้วยขณะที่ให้ผู้เรียนทำภาระงานตามที่กำหนดครูสังเกตซักถามจดบันทึกแล้ววิเคราะห์ข้อมูลว่า

ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้หรือไม่ จะต้องให้ผู้เรียนปรับปรุงอะไร หรือผู้สอนปรับปรุงอะไร เพื่อให้เกิดความก้าวหน้า

ในการเรียนรู้ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด การประเมินระหว่างเรียนดำเนินการได้หลายรูปแบบ เช่น การให้ข้อแนะนำ

ข้อสังเกตในการนำเสนอผลงาน การพูดคุยระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนเป็นกลุ่มหรือรายบุคคล การสัมภาษณ์

ตลอดจนการวิเคราะห์ผลการสอบเป็นต้น

  ๑.๔ การประเมินเพื่อสรุปผลการเรียนรู้ (Summative Assessment) มักเกิดขึ้นเมื่อจบ

หน่วยการเรียนรู้เพื่อตรวจสอบผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามตัวชี้วัด และยังใช้เป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบกับ

การประเมินก่อนเรียน ทำให้ทราบพัฒนาการของผู้เรียน การประเมินสรุปผลการเรียนรู้ยังเป็นการตรวจสอบ

ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตอนปลายปี/ปลายภาคอีกด้วย การประเมินสรุปผลการเรียนรู้ใช้วิธีการและเครื่องมือ

ประเมินได้อย่างหลากหลายโดยปกติมักดำเนินการอย่างเป็นทางการมากกว่าการประเมินระหว่างเรียน

 ๒. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้จำแนกตามวิธีการแปลความหมายผลการเรียนรู้มี๒ประเภท

ที่แตกต่างกันตามลักษณะการแปลผลคะแนนดังนี้

  ๒.๑ การวัดและประเมินแบบอิงกลุ่ม (Norm-Referenced Assessment) เป็นการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้เพื่อนำเสนอผลการตัดสินความสามารถหรือผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยเปรียบเทียบกันเอง

ภายในกลุ่มหรือในชั้นเรียน

  ๒.๒ การวัดและประเมินแบบอิงเกณฑ์ (Criterion-Referenced Assessment) เป็นการวัด

และประเมินผลการเรียนรู้เพื่อนำเสนอผลการตัดสินความสามารถหรือผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยเปรียบเทียบกับ

เกณฑ์ที่กำหนดขึ้น

❖	 วิธีการและเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้

 วิธีการและเครื ่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ หมายถึง รูปแบบ ยุทธวิธี และเครื ่องมือ

ประเภทต่าง ๆ ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ โดยทั่วไปมีจุดมุ่งหมาย ๓ ประการ คือ

เพื่อรู้จักผู้เรียน เพื่อประเมินวิธีเรียนของผู้เรียน และเพื่อประเมินพัฒนาการของผู้เรียน ผู้สอนสามารถเลือกใช้

หรือคิดค้นวิธีการวัดและประเมินผลให้เหมาะสมกับจุดมุ่งหมายของการนำผลการประเมินไปใช้เพื่อตอบสนอง

ความต้องการ๓ประการดังกล่าวข้างต้น

 วิธีการและเครื่องมือวัดและประเมินผลแบบเป็นทางการ (Formal Assessment) เป็นการได้มา

ซึ่งข้อมูลผลการเรียนรู้ที่นิยมใช้กันมาแต่ดั้งเดิม เช่น วัดและประเมินโดยการจัดสอบ และใช้แบบสอบหรือแบบวัด

(Test) ที่ครูสร้างขึ้น โดยการเก็บข้อมูลดังกล่าวส่วนใหญ่ใช้ในการวัดและประเมินที่ได้ผลเป็นคะแนนและนำไปใช้

ในการเปรียบเทียบ เช่น เปรียบเทียบระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน เพื่อดูพัฒนาการหรือใช้เพื่อประเมิน

ผลสัมฤทธิ์เมื่อสิ้นสุดการสอนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้หรือรายวิชา



�� เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 วิธีการและเครื่องมือวัดและประเมินผลแบบเป็นทางการเหมาะสำหรับการประเมินเพื่อตัดสิน มากกว่า

ที่จะใช้เพื่อประเมินพัฒนาการผู้เรียน หรือเพื่อหาจุดบกพร่องสำหรับนำไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน

อย่างไรก็ตาม วิธีการและเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลผลการเรียนรู้แบบเป็นทางการ ที่ให้ข้อมูลสารสนเทศ

ในเชิงปริมาณมีข้อสังเกตที่ผู้สอนต้องระมัดระวังในการนำไปใช้ เพื่อให้ได้ผลการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เป็นตัวแทน

ของระดับความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียน คือข้อมูลต้องได้มาจากวิธีการวัดที่ถูกต้อง เหมาะสมกับลักษณะ

ข้อมูล เครื่องมือวัดและประเมินผลมีความเที่ยงตรง (Validity) หมายถึง สามารถวัดได้ตรงตามสิ่งที่ต้องการวัด

และมีความเชื่อมั่น (Reliability) หมายถึง ผลการวัดมีความคงเส้นคงวา เมื่อมีการวัดซ้ำโดยใช้เครื่องมือคู่ขนาน

หรือเมื่อวัดในระยะเวลาใกล้เคียงกันและวิธีการวัดมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบและเชื่อถือได้(Acceptable)

 วิธีการและเครื่องมือวัดและประเมินผลแบบไม่เป็นทางการ(InformalAssessment) เป็นการได้มา

ซึ่งข้อมูลผลการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นรายบุคคล จากแหล่งข้อมูลหลากหลายที่ผู้สอนเก็บรวบรวมตลอดเวลา

วิเคราะห์ข้อมูล ศึกษาความพร้อมและพัฒนาการของผู้เรียน ปรับการเรียนการสอนให้เหมาะสม และแก้ไขปัญหา

การเรียนรู้ของผู้เรียน ลักษณะของข้อมูลที่ได้ นอกเหนือจากตัวเลขหรือข้อมูลเชิงปริมาณแล้ว อาจเป็นข้อมูล

บรรยายลักษณะพฤติกรรมที่ผู้สอนเฝ้าสังเกต หรือผลการเรียนรู้ในลักษณะคำอธิบายระดับพัฒนาการ จุดแข็ง

จุดอ่อนหรือปัญหาของผู้เรียนที่พบจากการสังเกตสัมภาษณ์หรือวิธีการอื่นๆ

 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

เป็นการประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระ ผลการเรียนรู้ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ผลการพัฒนา

พฤติกรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และผลการเรียนรู้ที่เกิดจากการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้น มีความ

เหมาะสมกับวิธีการและเครื่องมือวัดและประเมินผลแบบไม่เป็นทางการนี้ ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ในการ

พัฒนาการเรียนรู ้ของผู ้เรียนเป็นรายบุคคล ช่วยให้ผู ้สอนเข้าใจพฤติกรรมของผู ้เรียนได้อย่างลึกซึ ้งกว่า

การประเมินแบบเป็นทางการและเป็นวิธีการที่ยืดหยุ่นตามสถานการณ์และบริบท

 วิธีการประเมินแบบต่างๆที่ผู้สอนสามารถเลือกใช้ได้มีดังต่อไปนี้

 ๑. การสังเกตพฤติกรรมเป็นการเก็บข้อมูลจากการดูการปฏิบัติกิจกรรมของผู้เรียนโดยไม่ขัดจังหวะ

การทำงานหรือการคิดของผู้เรียน การสังเกตพฤติกรรมเป็นสิ่งที่ทำได้ตลอดเวลา แต่ควรมีกระบวนการและ

จุดประสงค์ที่ชัดเจนว่าต้องการประเมินอะไร โดยอาจใช้เครื่องมือ เช่น แบบมาตรประมาณค่า แบบตรวจสอบ

รายการ สมุดจดบันทึก เพื ่อประเมินผู ้เร ียนตามตัวชี ้ว ัด และควรสังเกตหลายครั ้ง หลายสถานการณ์

หลายช่วงเวลาเพื่อขจัดความลำเอียง

 ๒. การสอบปากเปล่า เป็นการให้ผู้เรียนได้แสดงออกด้วยการพูด ตอบประเด็นเกี่ยวกับการเรียนรู้

ตามมาตรฐาน ผู้สอนเก็บข้อมูล จดบันทึก รูปแบบการประเมินนี้ผู้สอนและผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กันโดยตรง

สามารถมีการอภิปราย โต้แย้ง ขยายความ ปรับแก้ไขความคิดกันได้ มีข้อที่พึงระวัง คือ อย่าเพิ่งขัดความคิด

ขณะที่ผู้เรียนกำลังพูด



เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ ��

 ๓. การพูดคุย เป็นการสื่อสาร ๒ ทางอีกประเภทหนึ่ง ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน สามารถดำเนินการ

เป็นกลุ่มหรือรายบุคคลก็ได้ โดยทั่วไปมักใช้อย่างไม่เป็นทางการเพื่อติดตามตรวจสอบว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้

เพียงใด เป็นข้อมูลสำหรับพัฒนา วิธีการนี้อาจใช้เวลา แต่มีประโยชน์ต่อการค้นหา วินิจฉัยข้อปัญหา ตลอดจน

เรื่องอื่นๆที่อาจเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการเรียนรู้เช่นวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกันเป็นต้น

 ๔. การใช้คำถามการใช้คำถามเป็นเรื่องปกติมากในการจัดการเรียนรู้แต่ข้อมูลงานวิจัยบ่งชี้ว่าคำถาม

ที่ครูใช้เป็นด้านความจำ และเป็นเชิงการจัดการทั่ว ๆ ไปเป็นส่วนใหญ่ เพราะถามง่ายแต่ไม่ท้าทายให้ผู้เรียนต้อง

ทำความเข้าใจและเรียนรู้ให้ลึกซึ้ง การพัฒนาการใช้คำถามให้มีประสิทธิภาพแม้จะเป็นเรื่องที่ยาก แต่สามารถ

ทำได้ผลรวดเร็วขึ้น หากผู้สอนมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการประเมินในชั้นเรียน โดยทำการประเมินเพื่อพัฒนา

ให้แข็งขัน(Clarke,2005)Clarkeยังได้นำเสนอวิธีการฝึกถามให้มีประสิทธิภาพ๕วิธีดังนี้

  วิธีที่๑ ให้คำตอบที่เป็นไปได้หลากหลาย เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการเริ่มต้นเปลี่ยนการถามแบบ

ความจำให้เป็นคำถามที่ต้องใช้การคิดบ้าง เพราะมีคำตอบที่เป็นไปได้หลายคำตอบ (แต่พึงระวังว่าการใช้คำถาม

แบบนี้ผู้เรียนต้องผ่านการเรียนรู้ มีความเข้าใจพื้นฐานตามตัวชี้วัดที่กำหนดให้เรียนรู้มาแล้ว) คำถามแบบนี้ทำให้

ผู้เรียนต้องตัดสินใจว่า คำตอบใดถูก หรือใกล้เคียงที่สุดเพราะเหตุใด และที่ไม่ถูกเพราะเหตุใด นอกจากนี้

การใช้คำถามแบบนี้จะทำให้ผู้เรียนเรียนรู้ยิ่งขึ้นอีกหากมีกิจกรรมให้ผู้เรียนทำเพื่อพิสูจน์คำตอบ

  วิธีที่๒ เปลี่ยนคำถามจำให้เป็นประโยคบอกเล่า เพื่อให้ผู้เรียนระบุว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

พร้อมเหตุผล การใช้วิธีนี้จะต้องให้ผู้เรียนได้อภิปรายกัน ผู้เรียนต้องใช้การคิดที่สูงขึ้นกว่าวิธีแรก เพราะผู้เรียน

จะต้องยกตัวอย่างสนับสนุนความเห็นของตน เมื่อให้ประโยคที่ผู้เรียนจะต้องสะท้อนความคิดเห็น ผู้เรียนจะต้อง

ปกป้องหรืออธิบายทัศนะของตน การฝึกด้วยวิธีการนี้บ่อย ๆ จะเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ฟังที่ดี มีจิตใจ

เปิดกว้างพร้อมรับฟังและเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นผ่านกระบวนการอภิปราย ครูใช้วิธีการนี้กดดันให้เกิด

การอภิปรายอย่างมีคุณภาพสูงระหว่างเด็กต่อเด็กและให้ข้อมูลเพื่อการพัฒนาแก่ทุกคนในชั้นเรียน

  วิธีที่๓ หาสิ่งตรงกันข้าม หรือสิ่งที่ใช่/ถูก สิ่งที่ไม่ใช่/ผิด และถามเหตุผล วิธีการนี้ใช้ได้ดี

กับเนื้อหาที่เป็นข้อเท็จจริง เช่น จำนวนในวิชาคณิตศาสตร์ การสะกดคำ โครงสร้างไวยากรณ์ในวิชาภาษา เป็นต้น

เมื่อได้รับคำถามว่าทำไมทำเช่นนี้ถูก แต่ทำเช่นนี้ผิด หรือทำไมผลบวกนี้ถูก แต่ผลบวกนี้ผิด หรือทำไมประโยคนี้

ถูกไวยากรณ์แต่ประโยคนี้ผิดไวยากรณ์เป็นต้นจะเป็นโอกาสให้ผู้เรียนคิดและอภิปรายมากกว่าเพียงการถามว่า

ทำไมโดยไม่มีการเปรียบเทียบกันและวิธีการนี้จะใช้กับการทำงานคู่มากกว่าถามทั้งห้องแล้วให้ยกมือตอบ

  วิธีที่๔ ให้คำตอบประเด็นสรุปแล้วตามด้วยคำถามให้คิดเป็นการให้ผู้เรียนต้องอธิบายเพิ่มเติม

  วิธีที่๕ ตั้งคำถามจากจุดยืนที่เห็นต่าง เป็นวิธีที่ต้องใช้ความสามารถมากทั้งผู้สอนและผู้เรียน

เพราะมีประเด็นที่ต้องอภิปรายโต้แย้งเชิงลึก เหมาะที่จะใช้อภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม

ปัญหาสุขภาพปัญหาเชิงจริยธรรมเป็นต้น

  นอกจากนี้ การใช้ Bloom’s Taxonomy เป็นกรอบแนวคิดในการตั้งคำถาม ก็เป็นวิธีการที่ดี

ในการเก็บข้อมูลการเรียนรู้จากผู้เรียน



�� เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 ๕. การเขียนสะท้อนการเรียนรู้ (Journals) เป็นรูปแบบการบันทึกการเขียนอีกรูปแบบหนึ่งที่ให้

ผู้เรียนเขียนตอบกระทู้ หรือคำถามของครู ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับความรู้ ทักษะที่กำหนดในตัวชี้วัด การเขียน

สะท้อนการเรียนรู้นี้ นอกจากทำให้ผู้สอนทราบความก้าวหน้าในผลการเรียนรู้แล้ว ยังใช้เป็นเครื่องมือประเมิน

พัฒนาการด้านทักษะการเขียนได้อีกด้วย

 ๖. การประเมินการปฏิบัติ (Performance Assessment) เป็นวิธีการประเมินงานหรือกิจกรรม

ที่ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนปฏิบัติงานเพื่อให้ทราบถึงผลการพัฒนาของผู้เรียน การประเมินลักษณะนี้ ผู้สอน

ต้องเตรียมสิ่งสำคัญ๒ประการคือภาระงาน(Tasks)หรือกิจกรรมที่จะให้ผู้เรียนปฏิบัติเช่นการทำโครงการ/

โครงงาน การสำรวจ การนำเสนอ การสร้างแบบจำลอง การท่องปากเปล่า การสาธิต การทดลองวิทยาศาสตร์

การจัดนิทรรศการ การแสดงละคร เป็นต้น และเกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubrics) การประเมิน

การปฏิบัติอาจจะปรับเปลี่ยนไปตามลักษณะงานหรือประเภทกิจกรรมดังนี้

	 ◆	 ภาระงานหรือกิจกรรมที่เน้นขั้นตอนการปฏิบัติและผลงาน เช่น การทดลองวิทยาศาสตร์

การจัดนิทรรศการ การแสดงละคร แสดงการเคลื ่อนไหว การประกอบอาหาร การประดิษฐ์ การสำรวจ

การนำเสนอ การจัดทำแบบจำลอง เป็นต้น ผู ้สอนจะต้องสังเกตและประเมินวิธีการทำงานที่เป็นขั ้นตอน

และผลงานของผู้เรียน

	 ◆	 ภาระงานหรือกิจกรรมที ่มุ ่งเน้นการสร้างลักษณะนิส ัย เช ่น การรักษาความสะอาด

การรักษาสาธารณสมบัติ/สิ่งแวดล้อม กิจกรรมหน้าเสาธง เป็นต้น จะประเมินด้วยวิธีการสังเกต จดบันทึก

เหตุการณ์เกี่ยวกับผู้เรียน

	 ◆	 ภาระงานที่มีลักษณะเป็นโครงการ/โครงงาน เป็นกิจกรรมที่เน้นขั ้นตอนการปฏิบัติและ

ผลงานที่ต้องใช้เวลาในการดำเนินการ จึงควรมีการประเมินเป็นระยะ ๆ เช่น ระยะก่อนดำเนินโครงการ/โครงงาน

โดยประเมินความพร้อมการเตรียมการและความเป็นไปได้ในการปฏิบัติงาน ระยะระหว่างดำเนินโครงการ/

โครงงาน จะประเมินการปฏิบัติจริงตามแผน วิธีการและขั้นตอนที่กำหนดไว้ และการปรับปรุงระหว่างการปฏิบัติ

สำหรับระยะสิ ้นสุดการดำเนินโครงการ/โครงงาน โดยการประเมินผลงาน ผลกระทบและวิธีการนำเสนอ

ผลการดำเนินโครงการ/โครงงาน

	 ◆	 ภาระงานที่เน้นผลผลิตมากกว่ากระบวนการขั ้นตอนการทำงาน เช่น การจัดทำแผนผัง

แผนที่แผนภูมิกราฟตารางภาพแผนผังความคิดเป็นต้นอาจประเมินเฉพาะคุณภาพของผลงานก็ได้

  ในการประเมินการปฏิบัติงาน ผู้สอนต้องสร้างเครื่องมือเพื่อใช้ประกอบการประเมิน เช่น แบบ

มาตรประมาณค่าแบบบันทึกพฤติกรรมแบบตรวจสอบรายงานแบบบันทึกผลการปฏิบัติเป็นต้น

 ๗. การประเมินด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio Assessment)แฟ้มสะสมงานเป็นการเก็บรวบรวม

ชิ้นงานของผู้เรียนเพื่อสะท้อนความก้าวหน้าและความสำเร็จของผู้เรียน เช่น แฟ้มสะสมงานที่แสดงความก้าวหน้า

ของผู้เรียน ต้องมีผลงานในช่วงเวลาต่าง ๆ ที่แสดงถึงความก้าวหน้าของผู้เรียน หากเป็นแฟ้มสะสมงานดีเด่น

ต้องแสดงผลงานที่สะท้อนความสามารถของผู้เรียน โดยผู้เรียนต้องแสดงความคิดเห็นหรือเหตุผลที่เลือกผลงานนั้น

เก็บไว้ตามวัตถุประสงค์ของแฟ้มสะสมงานแนวทางในการจัดทำแฟ้มสะสมงานมีดังนี้
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	 ◆	 กำหนดวัตถุประสงค์ของแฟ้มสะสมงาน ว่าต้องการสะท้อนเกี ่ยวกับความก้าวหน้า

และความสำเร็จของผู้เรียนในเรื่องใดด้านใดทั้งนี้อาจพิจารณาจากตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู้

	 ◆	 วางแผนการจัดทำแฟ้มสะสมงานที ่เน้นการจัดทำชิ ้นงาน กำหนดเวลาของการจัดทำ

แฟ้มสะสมงานและเกณฑ์การประเมิน

	 ◆	 จัดทำแผนแฟ้มสะสมงานและดำเนินการตามแผนที่กำหนด

	 ◆	 ให้ผู้เรียนเก็บรวบรวมชิ้นงาน

	 ◆	 ให้มีการประเมินชิ้นงานเพื่อพัฒนาชิ้นงาน ควรประเมินแบบมีส่วนร่วม โดยผู้ประเมิน ได้แก่

ตนเองเพื่อนผู้สอนผู้ปกครองบุคคลที่เกี่ยวข้อง

	 ◆	 ให้ผู้เรียนคัดเลือกชิ้นงาน ประเมินชิ้นงานตามเงื่อนไขที่ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันกำหนด

เช่น ชิ้นงานที่ยากที่สุด ชิ้นงานที่ชอบที่สุด เป็นต้น โดยดำเนินการเป็นระยะอาจจะเป็นเดือนละครั้งหรือบทเรียน

ละครั้งก็ได้

	 ◆	 ให้ผู้เรียนนำชิ้นงานที่คัดเลือกแล้วจัดทำเป็นแฟ้มที่สมบูรณ์ ซึ่งควรประกอบด้วย หน้าปก

คำนำสารบัญชิ้นงานแบบประเมินแฟ้มสะสมงานและอื่นๆตามความเหมาะสม

	 ◆	 ผู้เรียนต้องสะท้อนความรู้สึกและความคิดเห็นต่อชิ้นงานหรือแฟ้มสะสมงาน

	 ◆	 สถานศึกษาควรจัดให้ผู้เรียนแสดงแฟ้มสะสมงานและชิ้นงานเมื่อสิ้นภาคเรียน/ปีการศึกษา

ตามความเหมาะสม

 ๘. การวัดและประเมินด้วยแบบทดสอบ เป็นการประเมินตัวชี ้ว ัดด้านการรับรู ้ข ้อเท็จจริง

(Knowledge) ผู้สอนควรเลือกใช้แบบทดสอบให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวัดและประเมินนั้น ๆ เช่น

แบบทดสอบเลือกตอบ แบบทดสอบถูก-ผิด แบบทดสอบจับคู่ แบบทดสอบเติมคำ แบบทดสอบความเรียง

เป็นต้น ทั้งนี้ แบบทดสอบที่จะใช้ต้องเป็นแบบทดสอบที่มีคุณภาพ มีความเที่ยงตรง (Validity) และเชื่อมั่นได้

(Reliability)

 ๙. การประเมินด้านความรู้สึกนึกคิด เป็นการประเมินคุณธรรม จริยธรรมคุณลักษณะและเจตคติ

ที่ควรปลูกฝังในการจัดการเรียนรู้ซึ่งการวัดและประเมินผลเป็นลำดับขั้นจากต่ำสุดไปสูงสุดดังนี้

	 ◆	 ขั้นรับรู้เป็นการประเมินพฤติกรรมที่แสดงออกว่ารู้จักเต็มใจสนใจ

	 ◆	 ขั้นตอบสนองเป็นการประเมินพฤติกรรมที่แสดงว่าเชื่อฟังทำตามอาสาทำพอใจที่จะทำ

	 ◆	 ขั ้นเห็นคุณค่า (ค่านิยม) เป็นการประเมินพฤติกรรมที ่แสดงความเชื ่อ ซึ ่งแสดงออก

โดยการกระทำหรือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ยกย่องชมเชย สนับสนุน ช่วยเหลือ หรือทำกิจกรรมที่ตรงกับ

ความเชื่อของตนทำด้วยความเชื่อมั่นศรัทธาและปฏิเสธที่จะกระทำในสิ่งที่ขัดแย้งกับความเชื่อของตน

	 ◆	 ขั้นจัดระบบคุณค่า เป็นการประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม อภิปราย เปรียบเทียบ

จนเกิดอุดมการณ์ในความคิดของตนเอง

	 ◆	 ขั้นสร้างคุณลักษณะ เป็นการประเมินพฤติกรรมที่มีแนวโน้มว่าจะประพฤติปฏิบัติเช่นนั้น

อยู่เสมอในสถานการณ์เดียวกันหรือเกิดเป็นอุปนิสัย



�� เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

  การวัดและประเมินผลด้านจิตพิสัย ควรใช้การสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติเป็นหลัก และสังเกต

อย่างต่อเนื่องโดยมีการบันทึกผลการสังเกต ทั้งนี้ อาจใช้เครื่องมือการวัดและประเมินผล เช่น แบบมาตรประมาณค่า

แบบตรวจสอบรายการแบบบันทึกพฤติกรรมแบบรายงานพฤติกรรมตนเองเป็นต้น

  นอกจากนี้ อาจใช้แบบวัดความรู้และความรู้สึกเพื่อรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม เช่น แบบวัดความรู้

โดยสร้างสถานการณ์เชิงจริยธรรม แบบวัดเจตคติ แบบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรม แบบวัดพฤติกรรมเชิงจริยธรรม

เป็นต้น

 ๑๐. การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) เป็นการประเมินด้วยวิธีการที ่

หลากหลายดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เพื่อให้ได้ผลการประเมินที่สะท้อนความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียน จึงควร

ใช้การประเมินการปฏิบัติ (Performance Assessment) ร่วมกับการประเมินด้วยวิธีการอื่น ภาระงาน (Tasks)

ควรสะท้อนสภาพความเป็นจริงหรือใกล้เคียงกับชีวิตจริงมากกว่าเป็นการปฏิบัติกิจกรรมทั่ว ๆ ไป ดังนั้น

การประเมินตามสภาพจริงจะต้องออกแบบการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลไปด้วยกัน และกำหนดเกณฑ์

การประเมิน(Rubrics)ให้สอดคล้องหรือใกล้เคียงกับชีวิตจริง

 ๑๑. การประเมินตนเองของผู้เรียน (Student Self-assessment) การประเมินตนเองนับเป็น

ทั้งเครื่องมือประเมินและเครื่องมือพัฒนาการเรียนรู้ เพราะทำให้ผู้เรียนได้คิดใคร่ครวญว่าได้เรียนรู้อะไร เรียนรู้

อย่างไร และผลงานที่ทำนั้นดีแล้วหรือยัง การประเมินตนเองจึงเป็นวิธีหนึ่งที ่จะช่วยพัฒนาผู้เรียนให้เป็น

ผู้ที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง การใช้การประเมินตนเองของผู้เรียนให้ประสบความสำเร็จได้ดีจะต้องมีเป้าหมาย

การเรียนรู้ที่ชัดเจนมีเกณฑ์ที่บ่งบอกความสำเร็จของชิ้นงาน/ภาระงานและมาตรการการปรับปรุงแก้ไขตนเอง

  เป้าหมายการเรียนรู้ที่กำหนดชัดเจนและผู้เรียนได้รับทราบหรือร่วมกำหนดด้วย จะทำให้ผู้เรียน

ทราบว่าตนถูกคาดหวังให้รู ้อะไร ทำอะไร มีหลักฐานใดที่แสดงการเรียนรู้ตามความคาดหวังนั้น หลักฐาน

ที่มีคุณภาพควรมีเกณฑ์เช่นไรเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้เรียนพิจารณาประเมินซึ่งหากเกณฑ์เกิดจากการทำงานร่วมกัน

ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนด้วยจะเป็นการเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น การที่ผู้เรียนได้ใช้การประเมิน

ตนเองบ่อย ๆ โดยมีกรอบแนวทางการประเมินที่ชัดเจนนี้ จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนประเมินได้ค่อนข้างจริง

และซื่อสัตย์คำวิจารณ์คำแนะนำของผู้เรียนมักจะจริงจังมากกว่าของครูการประเมินตนเองจะเกิดประโยชน์ยิ่งขึ้น

หากผู้เรียนทราบสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขและตั้งเป้าหมายการปรับปรุงแก้ไขของตน แล้วฝึกฝน พัฒนาโดยการดูแล

สนับสนุนจากผู้สอนและความร่วมมือของครอบครัว

  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินตนเองมีหลายรูปแบบ เช่น การอภิปราย การเขียนสะท้อนผลงาน

การใช้แบบสำรวจการพูดคุยกับผู้สอนเป็นต้น

 ๑๒. การประเมินโดยเพื่อน (Peer Assessment) เป็นเทคนิคการประเมินอีกรูปแบบหนึ่งที่น่าจะ

นำมาใช้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เข้าถึงคุณลักษณะของงานที่มีคุณภาพ เพราะการที่ผู้เรียนจะบอกได้ว่าชิ้นงานนั้น

เป็นเช่นไร ผู้เรียนต้องมีความเข้าใจอย่างชัดเจนก่อนว่าเขากำลังตรวจสอบอะไรในงานของเพื่อน ฉะนั้น ผู้สอน

ต้องอธิบายผลที่คาดหวังให้ผู้เรียนทราบก่อนที่จะลงมือประเมิน



เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ ��

  การที่จะสร้างความมั่นใจว่าผู้เรียนเข้าใจการประเมินรูปแบบนี้ควรมีการฝึกผู้เรียน โดยผู้สอน

อาจหาตัวอย่าง เช่น งานเขียน ให้นักเรียนเป็นกลุ่มตัดสินใจว่าควรประเมินอะไร และควรให้คำอธิบายเกณฑ์

ที่บ่งบอกความสำเร็จของภาระงานนั้น จากนั้นให้ผู้เรียนประเมินภาระงานเขียนที่เป็นตัวอย่างนั้นโดยใช้เกณฑ์ที่

ช่วยกันสร้างขึ้นหลังจากนั้นครูตรวจสอบการประเมินของผู้เรียนและให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนที่ประเมินเกินจริง

  การใช้การประเมินโดยเพื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องสร้างสิ ่งแวดล้อมการเรียนรู ้ที ่

สนับสนุนให้เกิดการประเมินรูปแบบนี้ กล่าวคือ ผู้เรียนต้องรู้สึกผ่อนคลาย เชื่อใจกัน และไม่อคติ เพื่อการให้

ข้อมูลย้อนกลับจะได้ซื่อตรง เป็นเชิงบวกที่ให้ประโยชน์ ผู้สอนที่ให้ผู้เรียนทำงานกลุ่มตลอดภาคเรียนแล้วใช้

เทคนิคเพื่อนประเมินเพื่อนเป็นประจำ จะสามารถพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน อันจะนำไปสู่

การให้ข้อมูลย้อนกลับที่เก่งขึ้นได้

❖	 หลักฐานการเรียนรู้ประเภทต่างๆ

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เน้นการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียน

ได้กระทำ ลงมือปฏิบัติ แสดงความสามารถมิใช่เพียงการบอกความรู้ในเรื่องที่ได้เรียนมา การออกแบบกิจกรรม

การเรียนการสอนจึงเป็นมากกว่าการกำหนดความรู้หรือเรื ่องที่จะต้องเรียน ดังนั้น เมื ่อการเรียนการสอน

ถูกกำหนดด้วยกิจกรรม ผลงาน ภาระงานที่ให้ผู้เรียนทำเพื่อแสดงพัฒนาการการเรียนรู้ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด

ในแต่ละสาระการเรียนรู้ หลักฐานการเรียนรู้ (Evidence of Learning) จึงเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นผลการเรียนรู้

ของผู้เรียนที่เป็นรูปธรรมว่า มีร่องรอย/หลักฐานใดบ้างที่แสดงถึงผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สัมพันธ์โดยตรง

กับมาตรฐาน/ตัวชี้วัดโดยทั่วไปจำแนกหลักฐานการเรียนรู้เป็น๒ประเภทคือ

 ๑. ผลผลิต : รายงานที่เป็นรูปเล่ม สิ่งประดิษฐ์ แบบจำลอง แผนภูมิ แฟ้มสะสมงาน ผังมโนทัศน์

การเขียนอนุทินการเขียนความเรียงคำตอบที่ผู้เรียนสร้างเองโครงงานฯลฯ

 ๒. ผลการปฏิบัติ : การรายงานด้วยวาจา การสาธิต การทดลอง การปฏิบัติการภาคสนาม

การอภิปรายการจัดนิทรรศการการสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนของครูรายงานการประเมินตนเองของผู้เรียนฯลฯ

❖	 เกณฑ์การประเมิน(Rubrics)และตัวอย่างชิ้นงาน(Exemplars)

 จะประเมินภาระงานที่มีความซับซ้อนอย่างไรดี รู ้ได้อย่างไรว่าภาระงานนั้นดีเพียงพอแล้ว เช่น

การนำเสนอผลงานหน้าชั ้นเรียนที่จะต้องดูทั ้งความถูกต้องของเนื้อหาสาระ กระบวนการที่ใช้ในการทำงาน

ความสามารถในการสื่อสาร การใช้ภาษา การออกเสียง เป็นต้น คำตอบก็คือใช้เกณฑ์การประเมิน เพราะเกณฑ์

การประเมินเป็นแนวทางให้คะแนนที่ประกอบด้วยเกณฑ์ด้านต่าง ๆ เพื่อใช้ประเมินค่าผลการปฏิบัติของผู้เรียน

ในภาระงาน/ชิ้นงานที่มีความซับซ้อน เกณฑ์เหล่านี้ คือ สิ่งสำคัญที่ผู ้เรียนควรรู้และปฏิบัติได้ นอกจากนี้

ยังมีระดับคุณภาพแต่ละเกณฑ์และคำอธิบายคุณภาพทุกระดับ ดังตัวอย่างตารางที ่ ๔.๑ เป็นรูปแบบ

การสร้างเกณฑ์การประเมินแบบแยกประเด็น (Analytic Rubrics) เป็นรูปแบบกลางที่ผู้สอนสามารถนำไป

ปรับใช้ได้กับวิชาต่างๆ



�0 เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 



ตารางที่๔.๑แสดงตัวอย่างเกณฑ์การประเมินแบบแยกประเด็น

    ระดับการประเมิน
 เกณฑ์  
  ๔ ๓ ๒ ๑ ๐

ชื่อเรื่อง



เนื้อหา



การลำดับใจความ




หลักเกณฑ์ทางภาษา


น่าสนใจทันสมัย
เหมาะสมกับเนื้อเรื่อง


ข้อมูลถูกต้อง
สมบูรณ์
ตรงประเด็น

ใจความชัดเจน
ลำดับเหตุการณ์
สมเหตุสมผล


ประโยคสมบูรณ์
ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ทางภาษา
สื่อความได้ชัดเจน

น่าสนใจแต่ไม่ทันสมัย
สอดคล้องกับเนื้อหา


ข้อมูลถูกต้อง
ตรงประเด็น
แต่ขาดรายละเอียด

ใจความสับสนบ้าง
แต่ยังสามารถเข้าใจได้
ขาดความสมเหตุ
สมผลไปบ้าง

เขียนประโยค
ได้สมบูรณ์แต่ผิด
หลักเกณฑ์ทางภาษา
สื่อความได้

ทั่วๆไปไม่น่าสนใจ
ไม่สอดคล้องกับ
เนื้อหา

มีข้อมูลที่ผิดบ้าง
และยังไม่สมบูรณ์


ใจความไม่ชัดเจน
ขาดความสมเหตุ
สมผล


เขียนประโยคสมบูรณ์บ้าง
ไม่สมบูรณ์บ้าง
ผิดหลักเกณฑ์
ทางภาษาอย่างมาก
สื่อความไม่ชัด

ไม่เกี่ยวข้องกับ
สาระที่เรียน


ข้อมูลส่วนใหญ่
ไม่ถูกต้องและ
ขาดหาย

ไม่ต่อเนื่อง
ขาดความสมเหตุ
สมผล


เขียนประโยค
ผิดหลักเกณฑ์
ทางภาษาสื่อความ
ไม่ได้

ไม่มีข้อมูลเพียงพอ
ต่อการตัดสิน


ไม่มีข้อมูลเพียงพอ
ต่อการตัดสิน


ไม่มีข้อมูลเพียงพอ
ต่อการตัดสิน



ไม่มีข้อมูลเพียงพอ
ต่อการตัดสิน

 นอกจากเกณฑ์การประเมินแบบแยกประเด็นแล้ว ยังมีเกณฑ์การประเมินแบบภาพรวม (Holistic

Rubric) เช่น ต้องการประเมินการเขียนเรียงความ แต่ไม่ได้พิจารณาแยกแต่ละประเด็น ว่าเขียนนำเรื ่อง

สรุปเรื ่อง การผูกเรื ่องแต่ละประเด็นเป็นอย่างไร แต่เป็นการพิจารณาในภาพรวมและให้คะแนนภาพรวม

ดังตัวอย่างในตารางที่๔.๒

ตารางที่๔.๒แสดงตัวอย่างเกณฑ์การประเมินแบบภาพรวมสำหรับประเมินการเขียนเรียงความ

 คะแนน เกณฑ์

 ๕ เขียนบทนำและบทสรุปได้ดีทำให้งานเขียนมีใจความสัมพันธ์กันหัวข้อเรื่องมีรายละเอียดสนับสนุน
  อย่างชัดเจนการผูกเรื่องเป็นลำดับขั้นตอนรูปประโยคถูกต้องมีสะกดคำผิดบ้างเลก็น้อยสำนวนภาษา
  สละสลวย

 ๓ มีบทนำบทสรุปเนื้อหาสอดคล้องกับหัวข้อเรื่องรายละเอียดสนับสนุนน้อยเนื้อหาบางส่วนไม่ชัดเจน
  การผูกเรื่องเป็นลำดับรูปประโยคถูกต้องมีสะกดคำผิดอยู่บ้างสำนวนภาษาสละสลวยบางแห่ง

 ๑ ไม่มีบทนำและ/หรือบทสรุปเนื้อหาอ้อมค้อมไม่ตรงประเด็นนักมีรายละเอียดสนับสนุนน้อย
  และไม่สมเหตุสมผลเขียนสะกดคำผิดมาก



เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ �1

 เกณฑ์การประเมินนอกจากจะใช้เพื่อประเมินชิ้นงาน/ภาระงานแล้ว ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการ

สอนได้อย่างดี โดยให้ผู้เรียนได้รับทราบว่าผู้สอนคาดหวังอะไรบ้างจากชิ้นงานที่มอบหมาย หรือให้ผู้เรียนร่วม

ในการสร้างเกณฑ์ก็จะทำให้เกิดการมีส่วนร่วมและรับผิดชอบ ผู้สอนที่ใช้เกณฑ์การประเมินเป็นประจำจะพูด

ตรงกันว่า เกณฑ์การประเมินให้ภาพที่ชัดเจนดีกว่าคำสั่ง และหากมีตัวอย่างชิ้นงานประกอบให้ผู้เรียนได้ช่วยกัน

พิจารณา อภิปรายโดยใช้เกณฑ์ที่ร่วมกันสร้างขึ้น ก็จะยิ่งทำให้ผู้เรียนสามารถแยกแยะได้ว่าชิ้นงานที่ดีมีคุณภาพ

เป็นอย่างไร

 ตัวอย่างชิ้นงาน (Exemplars) คือ ผลงานของผู้เรียน ซึ่งผู้สอนอาจเก็บรวบรวมจากงานที่ผู้เรียน

ทำส่งในแต่ละปีการศึกษา เพื่อเป็นแบบอย่างให้เห็นว่าลักษณะงานแบบใดที่ดีกว่า ตัวอย่างชิ้นงานควรมีหลาย ๆ

ระดับเพื่อผู้เรียนจะได้เห็นความแตกต่าง

 เกณฑ์การประเมินยังใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนผู้สอนกับผู้ปกครองและผู้เรียน

กับผู้ปกครอง การมีภาพความคาดหวังที่ชัดเจนจะช่วยให้ผู้สอนสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับที่เป็นประโยชน์แก่

ผู้เรียนและเป็นประเด็นสำหรับพูดคุยเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น

❖	 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน:ประเมินอย่างไร

 มักมีคำถามเสมอว่าจะประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนอย่างไร ก่อนอื่นขอให้ผู้สอนพิจารณา

คำถาม๒ข้อนี้ก่อน

 ๑. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนอันประกอบด้วยความสามารถในการสื่อสารความสามารถในการคิด

ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีนั้น

เป็นเป้าหมายการเรียนรู้ที่มีความแตกต่างจากตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู้หรือไม่

 ๒. การประเมินผลการเรียนรู้ที่ท่านใช้อยู่ในปัจจุบันเน้นการประเมินแบบใด ใช้เครื่องมือประเภท

ให้ผู้เรียนเลือกตอบหรือใช้เครื่องมือประเภทให้ผู้เรียนสร้างคำตอบเอง

 จากการพิจารณาคำถามข้อที่ ๑ จะเห็นว่าสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน เป็นตัวแทนตัวชี้วัด/มาตรฐาน

การเรียนรู้ที่กำหนดในการพัฒนาผู้เรียนนั่นเอง ดังนั้น จึงอยู่ที่คำถามข้อ ๒ การออกแบบภาระงานการประเมิน

ตอบสนองให้เกิดการพัฒนาผู้เรียนตามตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู้หรือไม่ ผู้เรียนได้เป็นผู้ลงมือปฏิบัติและสร้าง

ความรู้หรือไม่ และในกระบวนการเรียนการสอนได้มีการให้ข้อมูลย้อนกลับที่จะนำให้ผู้เรียนได้พัฒนาครอบคลุม

มิติต่าง ๆ ของสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนอย่างเพียงพอหรือไม่ จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงใดอีก เพื่อให้

สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุผลตามตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้

 การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนจึงควรใช้วิธีการประเมินที่เน้นการปฏิบัติ และบูรณาการอยู่ใน

กระบวนการเรียนการสอนแล้ว ไม่ควรแยกประเมินต่างหากอีก แต่ทั้งนี้สถานศึกษาต้องตรวจสอบว่าผู้เรียน

เกิดสมรรถนะสำคัญตามที่หลักสูตรกำหนดหรือไม่



�� เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

❖	 กระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร

 สิ่งที่ผู้สอนต้องวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช

๒๕๕๑คือ(๑)ผลการเรียนรู้ใน๘กลุ่มสาระ(๒)ผลการเรียนรู้ด้านการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน(๓)ผลการ

เรียนรู้ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรอย่างน้อย ๘ ประการ และ (๔) ผลการเรียนรู้

ที่เกิดจากกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 ผลการเรียนรู ้ตามหลักสูตร ๔ ประการดังกล่าวข้างต้น มีที ่มาจากองค์ประกอบ ๓ ด้าน คือ

ด้านพุทธิพิสัย ด้านจิตพิสัย และด้านทักษะพิสัย โดยทั้ง ๓ ด้าน มีลักษณะสำคัญที่สามารถนำมาอธิบาย

โดยสังเขปดังนี้คือ

 ๑.ผลการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย

  ผลการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัยหมายถึงข้อมูลสารสนเทศหลักฐานต่างๆที่แสดงถึงความสามารถ

ด้านสติปัญญา ๖ ด้าน คือ ความจำ ความเข้าใจ การประยุกต์ใช้ การวิเคราะห์ การประเมินค่า และการคิด

สร้างสรรค์ โดยพฤติกรรมที่สะท้อนว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัยได้แก่การบอกเล่าอธิบายหรือเขียน

แสดงความคิดรวบยอดโดยการตอบคำถาม เขียนแผนภูมิ แผนภาพ นำเสนอแนวคิดขั้นตอนในการแก้ปัญหา

การจัดการการออกแบบประดิษฐ์หรือสร้างสรรค์ชิ้นงานเป็นต้น

 ๒. ผลการเรียนรู้ด้านจิตพิสัย

  ผลการเรียนรู้ด้านจิตพิสัย หมายถึง ข้อมูล สารสนเทศที่สะท้อนความสามารถด้านการเรียนรู้

ในการจัดการอารมณ์ ความรู ้สึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และเจตคติ โดยพฤติกรรมที่สะท้อนว่า

ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ด้านจิตพิสัย คือ ผู้เรียนมีการแสดงอารมณ์ ความรู้สึกในสถานการณ์ต่าง ๆ

อย่างเหมาะสมตามบรรทัดฐานของสังคม มีความสามารถในการตัดสินใจเชิงจริยธรรม และมีค่านิยมพื้นฐาน

ที่ได้รับการปลูกฝัง โดยแสดงพฤติกรรมที่สะท้อนให้เห็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างน้อย ๘ ประการ

ตามที่หลักสูตรกำหนด

 ๓. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย

  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัยหมายถึงข้อมูลสารสนเทศที่แสดงถึงทักษะการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

การเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ ของร่างกายซึ่งเกิดจากการประสานงานของสมองและกล้ามเนื้อที่ใช้งาน

อย่างคล่องแคล่วประสานสัมพันธ์กัน  

  ผลการเรียนรู้ทั ้ง ๓ ด้าน ที่เกิดขึ ้นจากการพัฒนาในกระบวนการจัดการเรียนการสอนตาม

หลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตลอดจนประสบการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตจริงที ่ผู ้เรียนได้รับการพัฒนา

เป็นผลการเรียนรู้ที ่เกิดขึ้นพร้อมกับการเจริญเติบโตในแต่ละช่วงวัยของผู้เรียน ซึ่งเป็นพัฒนาการที่ครูต้อง

แสวงหาหรือคิดค้นเทคนิค วิธีการ และเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อใช้วัดและประเมินผลโดยคำนึงถึงความสอดคล้อง

และเหมาะสม เพื่อให้ได้ผลการวัดและประเมินที่มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนและกระบวนการ

จัดการเรียนการสอนของครูได้อย่างแท้จริง การประเมินผลการเรียนรู้ที ่กำหนดในหลักสูตร ซึ่งเป็นภารกิจ

ของผู้สอนมีขั้นตอนการปฏิบัติดังแผนภาพที่๔.๑
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แผนภาพที่ ๔.๑ กระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

ศึกษา/วิเคราะห์มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
จากหลักสูตรสถานศึกษา

จัดทำโครงสร้างรายวิชา
และแผนการประเมิน

-เลือกวิธีการประเมิน
-สร้าง/จัดหาเครื่องมือ/
เกณฑ์การประเมิน

การจัดการเรียนรู้

ชี้แจงรายละเอียดของแผนการประเมินแก่ผู้เรียน

ประเมินวิเคราะห์ผู้เรียน

ประเมินความก้าวหน้าระหว่างเรียน

ประเมินความสำเร็จหลังเรียน

สอนซ่อมเสริม

ไม่ผ่าน

หน่วยที่๑

หน่วยที่๒

หน่วยที่...
ผ่าน

ไม่ผ่าน

ผ่าน

กลุ่มสาระการเรียนรู้
๘กลุ่ม

การอ่านคิดวิเคราะห์
และเขียน

การประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

การประเมินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

ประเมินผลปลายปี/
ปลายภาค

ตัดสินผลการเรียน สอนซ่อมเสริม

ส่งผลการเรียนให้
-ครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษา
-คณะอนุกรรมการกลุ่มสาระ
-ฝ่ายทะเบียนวัดผล

อนุมัติผลการเรียน

รายงานผลการเรียนต่อผู้เกี่ยวข้อง

สอบแก้ตัวดำเนินการ
ตามระเบียบ
สถานศึกษา

เรียนซ้ำรายวิชาตาม
ระเบียบสถานศึกษา
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 จากแผนภาพกระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่ผู้สอนควรปฏิบัติมีดังนี้
 ๑. ศึกษา วิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดจากหลักสูตรสถานศึกษา สัดส่วนคะแนนระหว่างเรียน
กับคะแนนปลายปี/ปลายภาคเกณฑ์ต่างๆที่สถานศึกษากำหนดตลอดจนต้องคำนึงถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์
การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรวมทั้งสมรรถนะต่างๆที่ต้องการให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน
เพื่อนำไปบูรณาการ สอดแทรกในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยคำนึงถึงธรรมชาติรายวิชา
รวมถึงจุดเน้นของสถานศึกษา
 ๒. จัดทำโครงสร้างรายวิชาและแผนการประเมิน
  ๒.๑ วิเคราะห์ตัวชี้วัดในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้แล้วจัดกลุ่มตัวชี้วัด เนื่องจากการวิเคราะห์
ตัวชี้วัดจะช่วยผู้สอนในการกำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนและประเมินให้ครอบคลุมทุกด้าน
ที่ตัวชี้วัดกำหนดหากเป็นรายวิชาเพิ่มเติมให้วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ตามที่สถานศึกษากำหนด 
  ๒.๒กำหนดหน่วยการเรียนรู้โดยเลือกมาตรฐานการเรียนรู้ตัว/ชี้วัดที่สอดคล้องสัมพันธ์กัน
หรือประเด็นปัญหาที่อยู ่ในความสนใจของผู้เรียน ซึ ่งอาจจัดเป็นหน่วยเฉพาะวิชา (Subject Unit) หรือ
หน่วยบูรณาการ (IntegratedUnit)แต่ละหน่วยการเรียนรู้อาจนำการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์มาพัฒนาในหน่วยการเรียนรู้ด้วยก็ได้ ในขณะเดียวกันผู้สอนควรวางแผนการประเมินที่สอดคล้อง
กับหน่วยการเรียนรู้ด้วย กรณีที่ตัวชี้วัดใดปรากฏอยู่หลายหน่วยการเรียนรู้ ควรพัฒนาตัวชี้วัดนั้นในทุกหน่วย
การเรียนรู้ ด้วยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย ก่อนบันทึกสรุปผล เพื่อสามารถประเมินผู้เรียนได้อย่าง
ครอบคลุม
  ๒.๓ กำหนดสัดส่วนเวลาเรียนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ตามโครงสร้างรายวิชา โดยคำนึงถึง
ความสำคัญของมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้
  ๒.๔ กำหนดภาระงานหรือชิ้นงานหรือกิจกรรมที่เป็นหลักฐานแสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถ
ที่สะท้อนตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้การกำหนดภาระงานหรือชิ้นงานอาจมีลักษณะดังนี้
   ๒.๔.๑ บูรณาการหลายสาระการเรียนรู้และครอบคลุมหลายมาตรฐานการเรียนรู้ หรือ
หลายตัวชี้วัด 
   ๒.๔.๒ สาระการเรียนรู้เดียวแต่ครอบคลุมหลายมาตรฐานการเรียนรู้หรือหลายตัวชี้วัด
  ๒.๕ กำหนดเกณฑ์สำหรับประเมินภาระงาน/ชิ ้นงาน/กิจกรรม โดยใช้เกณฑ์การประเมิน
(Rubrics)หรือกำหนดเป็นร้อยละหรือตามที่สถานศึกษากำหนด
  ๒.๖ สำหรับตัวชี้วัดที่ยังไม่ได้รับการประเมินโดยภาระงาน ให้เลือกวิธีการวัดและประเมินผล
ด้วยวิธีการและเครื่องมือที่เหมาะสม
 ๓.ชี้แจงรายละเอียดของการวัดและประเมินผลให้ผู้เรียนเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ วิธีการ เครื่องมือ
ภาระงานเกณฑ์คะแนนตามแผนการประเมินที่กำหนดไว้
 ๔. การจัดการเรียนรู้ของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ควรวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็น ๓ ระยะ
ได้แก่ ประเมินวิเคราะห์ผู้เรียนก่อนการเรียนการสอน ประเมินความก้าวหน้าระหว่างเรียน และการประเมิน
ความสำเร็จหลังเรียนโดยมีรายละเอียดดังนี้
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  ๔.๑ ประเมินวิเคราะห์ผู้เรียน
   การประเมินวิเคราะห์ผู ้เรียน เป็นหน้าที ่ของครูผู ้สอนในแต่ละรายวิชา ทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ เพื่อตรวจสอบความรู้ ทักษะและความพร้อมด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนโดยใช้วิธีการที่เหมาะสม แล้วนำ
ผลการประเมินมาปรับปรุง ซ่อมเสริม หรือเตรียมผู้เรียนทุกคนให้มีความพร้อมและมีความรู้พื้นฐาน ซึ่งจะ
ช่วยให้การจัดกระบวนการเรียนรู ้ของผู้เรียนประสบความสำเร็จในการเรียนได้เป็นอย่างดี แต่จะไม่นำผล
การประเมินนี้ไปใช้ในการพิจารณาตัดสินผลการเรียนมีแนวปฏิบัติดังนี้
   ๔.๑.๑ วิเคราะห์ความรู้และทักษะที่เป็นพื้นฐานของเรื่องที่จะเรียนรู้
   ๔.๑.๒ เลือกวิธีการและเครื ่องมือสำหรับประเมินความรู ้และทักษะพื ้นฐานอย่าง
เหมาะสม เช่น การใช้แบบทดสอบ การซักถามผู้เรียน การสอบถามผู้ที่เคยสอน การพิจารณาผลการเรียนเดิม
หรือพิจารณาแฟ้มสะสมงาน(Portfolio)ที่ผ่านมาเป็นต้น
   ๔.๑.๓ ดำเนินการประเมินความรู้และทักษะพื้นฐานของผู้เรียน
   ๔.๑.๔ นำผลการประเมินไปพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะเรียน เช่น จัดการเรียนรู้
พื้นฐานสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ และเตรียมแผนจัดการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนผู้เรียนที่มีความสามารถ
พิเศษเป็นต้น
  ๔.๒ การประเมินความก้าวหน้าระหว่างเรียน
   การประเมินความก้าวหน้าระหว่างเรียน เป็นการประเมินที่มุ่งตรวจสอบพัฒนาการของ
ผู้เรียนในการบรรลุมาตรฐาน/ตัวชี้วัด ผลการเรียนรู้ตามหน่วยการเรียนรู้ที่ผู้สอนได้วางแผนไว้ เพื่อให้ได้ข้อมูล
สารสนเทศไปพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง และส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถและเกิดพัฒนาการ
สูงสุดตามศักยภาพ นอกจากนี ้ย ังใช ้เป ็นข ้อมูลในการปรับปรุงกระบวนการจัดการเร ียนรู ้ของผู ้สอน
การประเมินความก้าวหน้าระหว่างเรียนที่ดำเนินการอย่างถูกหลักวิชาและต่อเนื่องจะให้ผลการประเมินที่สะท้อน
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้และศักยภาพของผู้เรียนอย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ โดยผู้สอนเลือกวิธีการวัดและ
ประเมินผลที่สอดคล้องกับภาระงานหรือกิจกรรมที่กำหนดให้ผู้เรียนปฏิบัติ วิธีการประเมินที่เหมาะสมสำหรับ
การประเมินความก้าวหน้าระหว่างเรียน ได้แก่ การประเมินจากสิ่งที ่ผู ้เรียนได้แสดงให้เห็นว่ามีการพัฒนา
ด้านความรู้ความสามารถทักษะตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เป็นผลจากการเรียนรู้ซึ่งผู้สอนสามารถ
เลือกใช้วิธีการวัดและประเมินผลได้หลากหลายดังนี้
   ๔.๒.๑ เลือกวิธีและเครื่องมือการประเมินให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้
เช่น การประเมินด้วยการสังเกต การซักถาม การตรวจแบบฝึกหัด การประเมินตามสภาพจริง การประเมิน
การปฏิบัติเป็นต้น
   ๔.๒.๒ สร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนให้สอดคล้องกับวิธีการประเมนิที่กำหนด
   ๔.๒.๓ ดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
   ๔.๒.๔ นำผลไปพัฒนาผู้เรียน
  ๔.๓ การประเมินความสำเร็จหลังเรียน
   การประเมินความสำเร็จหลังเรียน เป็นการประเมินเพื่อมุ่งตรวจสอบความสำเร็จของผู้เรียน
ใน๒ลักษณะคือ
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   ๔.๓.๑ การประเมินเมื่อจบหน่วยการเรียนรู้ เป็นการประเมินผู้เรียนในหน่วยการเรียนรู้
ที่ได้เรียนจบแล้ว เพื่อตรวจสอบผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ พัฒนาการของผู้เรียน
เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับผลการประเมินวิเคราะห์ผู้เรียน ทำให้สามารถประเมินศักยภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียน
และประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ของผู้สอน ข้อมูลที่ได้จากการประเมินความสำเร็จภายหลังการเรียนสามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขวิธีการเรียนของผู้เรียน การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของผู้สอน
หรือซ่อมเสริมผู้เรียนให้บรรลุตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้
   การประเมินความสำเร็จหลังเรียนนี้ จะสอดคล้องกับการประเมินวิเคราะห์ผู้เรียนก่อนการเรียน
การสอนหากใช้วิธีการและเครื่องมือประเมินชุดเดียวกันหรือคู่ขนานกันเพื่อดูพัฒนาการของผู้เรียนได้ชัดเจน
   ๔.๓.๒ การประเมินปลายปี/ปลายภาค เป็นการประเมินผลเพื่อตรวจสอบผลสัมฤทธิ์
ของผู้เรียนในการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ และใช้เป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุงแก้ไข ซ่อมเสริมผู้เรียน
ที่ไม่ผ่านการประเมินตัวชี้วัด การประเมินปลายปี/ปลายภาคสามารถใช้วิธีการและเครื่องมือประเมินได้อย่าง
หลากหลายและเลือกใช้ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด อาจใช้แบบทดสอบชนิดต่าง ๆ หรือประเมินโดยใช้ภาระงาน
หรือกิจกรรมโดยมีขั้นตอนหรือวิธีการดังนี้
     ๑) เลือกวิธีการและเครื่องมือที่จะใช้ในการวัดและประเมินผล
     ๒) สร้างเครื่องมือประเมิน
     ๓) ดำเนินการประเมิน
     ๔) นำผลการประเมินไปใช้ตัดสินผลการเรียนส่งผลการเรียนซ่อมเสริมแก้ไข
ผลการเรียน
 สำหรับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนซึ่งเป็นกิจกรรมที่สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกระดับชั้นนั้น ผู้สอน
ที่รับผิดชอบต้องดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างมีเป้าหมาย มีรูปแบบและวิธีการตามบริบทที่เหมาะสม
ของสถานศึกษานั้น ๆ ผู้เรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามที่สถานศึกษากำหนด จึงจะ
ผ่านเกณฑ์การจบแต่ละระดับการศึกษาซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้
 ๑. ศึกษากิจกรรมและเกณฑ์การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามที่คณะกรรมการประเมินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษากำหนด
 ๒. ออกแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามลักษณะของกิจกรรมนั้น
 ๓. ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและพัฒนาตามรูปแบบวิธีการที่กำหนด
 ๔. เลือกวิธีการเครื่องมือให้สอดคล้องกับกิจกรรมการประเมินให้เหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรม
 ๕. สร้างเครื่องมือและกำหนดวิธีการประเมิน
 ๖. ดำเนินการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยคำนึงถึงต่อไปนี้
  ๖.๑ เวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด
  ๖.๒ ผลการปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผู้เรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด
 ๗. สรุปผลประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 ๘. ส่งผลการประเมิน



เอกสารหลักฐานการศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช๒๕๕๑

๕.  



�� เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 เอกสารหลักฐานการศึกษาถือเป็นเอกสารสำคัญที่สถานศึกษาต้องจัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการดำเนินงาน

ในด้านต่างๆของการจัดการศึกษาดังนี้

 ๑.บันทึกข้อมูลในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลการเรียน ได้แก่ แบบบันทึก

ผลการเรียนประจำรายวิชา

 ๒.ติดต่อสื่อสาร รายงานข้อมูล และผลการเรียนของผู้เรียน ได้แก่ แบบรายงานประจำตัวนักเรียน

ระเบียนสะสม

 ๓.จัดทำและออกหลักฐานแสดงวุฒิและ/หรือรับรองผลการเรียนของผู้เรียน ได้แก่ ระเบียนแสดง

ผลการเรียนประกาศนียบัตรแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาและใบรับรองผลการเรียน

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กำหนดเอกสารหลักฐานการศึกษา

ที่สถานศึกษาจะต้องดำเนินการเป็น๒ประเภทได้แก่

 ๑. เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

 ๒. เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษากำหนด

 เอกสารแต่ละประเภทมีวัตถุประสงค์และรายละเอียดในการดำเนินการดังนี้

❖	 เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

 เป็นเอกสารที่กระทรวงศึกษาธิการควบคุมและบังคับแบบ เพื่อใช้เป็นหลักฐานสำหรับการตรวจสอบ

ยืนยัน และรับรองผลการเรียนของผู้เรียน สถานศึกษาต้องใช้แบบพิมพ์ของกระทรวงศึกษาธิการและดำเนินการ

จัดทำตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ได้แก่ ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑)

ประกาศนียบัตร(ปพ.๒)และแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา(ปพ.๓)

 ๑. ระเบียนแสดงผลการเรียน(ปพ.๑)

  เป็นเอกสารสำหรับบันทึกข้อมูลผลการเรียนของผู ้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑ได้แก่ผลการเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์

และเขียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษา

จะต้องจัดทำและออกเอกสารนี้ให้ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเมื่อผู้เรียนจบการศึกษาแต่ละระดับหรือเมื่อผู้เรียนออกจาก

สถานศึกษาในทุกกรณีเพื่อใช้แสดงผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑

 ๒.ประกาศนียบัตร(ปพ.๒)

  เป็นเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาที่มอบให้แก่ผู้จบการศึกษาภาคบังคับและผู้สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เพื่อรับรองศักดิ์และสิทธิ์ของผู้สำเร็จการศึกษา

ตามวุฒิแห่งประกาศนียบัตรนั้น



เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ ��

 ๓. แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา(ปพ.๓)

  เป็นเอกสารสำหรับอนุมัติการจบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้เรียน

ในแต่ละรุ ่นการศึกษา โดยบันทึกรายชื ่อและข้อมูลทางการศึกษาของผู ้จบการศึกษาระดับประถมศึกษา

(ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖) ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓) และผู้จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖) ใช้เป็นเอกสารสำหรับตัดสินและอนุมัติผลการเรียนให้ผู้เรียนเป็นผู้สำเร็จการศึกษา และ

ใช้ในการตรวจสอบยืนยันและรับรองความสำเร็จและวุฒิการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษาแต่ละคนตลอดไป

❖	 เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษากำหนด

 เป็นเอกสารที่สถานศึกษาจัดทำขึ้นเพื่อบันทึกพัฒนาการ ผลการเรียนรู้ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ

ผู้เรียน เช่น แบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา แบบรายงานประจำตัวนักเรียน ระเบียนสะสม ใบรับรอง

ผลการเรียนและเอกสารอื่นๆตามวัตถุประสงค์ของการนำเอกสารไปใช้

 ๑. แบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา

  เป็นเอกสารที่สถานศึกษาจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้สอนใช้บันทึกข้อมูลการวัดและประเมินผลการเรียน

ตามแผนการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลการเรียน และใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาตัดสินผลการเรียน

แต่ละรายวิชาเอกสารนี้ควรจัดทำเพื่อบันทึกข้อมูลของผู้เรียนเป็นรายห้อง

  เอกสารบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชานำไปใช้ประโยชน์ดังนี้

 ๑.๑ ใช ้ เป ็นเอกสารเพ ื ่อการดำเน ินงานของผู ้สอนแต ่ละคนในการว ัดและประเม ิน

ผลการเรียนของผู้เรียนแต่ละรายวิชารายห้อง  

 ๑.๒ ใช้เป็นหลักฐานสำหรับตรวจสอบ รายงาน และรับรองข้อมูลเกี ่ยวกับวิธ ีการและ

กระบวนการวัดและประเมินผลการเรียน

 ๑.๓ เป็นเอกสารที ่ผู ้บร ิหารสถานศึกษาใช้ในการอนุมัต ิผลการเร ียนประจำภาคเรียน/

ปีการศึกษา

 ๒. แบบรายงานประจำตัวนักเรียน

  เป็นเอกสารที่สถานศึกษาจัดทำขึ้นเพื่อบันทึกข้อมูลการประเมินผลการเรียนรู้ และพัฒนาการ

ด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนแต่ละคนตามเกณฑ์การตัดสินการผ่านระดับชั ้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน รวมทั้งข้อมูลด้านอื่น ๆ ของผู้เรียนทั้งที่บ้านและโรงเรียน เป็นเอกสารรายบุคคล สำหรับสื่อสาร

ให้ผู้ปกครองของผู้เรียนแต่ละคนได้รับทราบผลการเรียนและพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของผู้เรียน และร่วมมือ

ในการพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  



100 เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 ๓. ใบรับรองผลการเรียน

  เป็นเอกสารที่สถานศึกษาจัดทำขึ้นเพื่อรับรองสถานภาพความเป็นผู้เรียนในสถานศึกษาที่กำลัง

ศึกษาอยู่หรือรับรองผลการเรียน หรือวุฒิของผู้เรียนเป็นการชั่วคราวตามที่ผู้เรียนร้องขอทั้งกรณีที่ผู้เรียนกำลัง

ศึกษาอยู่ในโรงเรียนหรือเมื่อจบการศึกษาไปแล้ว แต่กำลังรอรับหลักฐานการศึกษา ระเบียนแสดงผลการเรียน

เป็นต้น

  ใบรับรองผลการเรียนมีอายุการใช้งานชั่วคราวโดยปกติประมาณ๓๐วันซึ่งผู้เรียนสามารถนำไป

ใช้เป็นหลักฐานแสดงคุณสมบัติของผู้เรียนในการสมัครเข้าศึกษาต่อ สมัครเข้าทำงาน หรือเมื่อมีกรณีอื่นใด

ที่ผู้เรียนแสดงคุณสมบัติเกี่ยวกับวุฒิความรู้หรือสถานภาพการเป็นผู้เรียนของตน 

 ๔. ระเบียนสะสม

  เป็นเอกสารที่สถานศึกษาจัดทำขึ้นเพื่อบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการของผู้เรียนในด้านต่าง ๆ

เป็นรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง ตลอดช่วงระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๒ ปี

ระเบียนสะสมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการแนะแนวทางการศึกษาและการประกอบอาชีพของผู้เรียน การพัฒนา

ปรับปรุงบุคลิกภาพ การปรับตัวของผู้เรียน และผลการเรียน ตลอดจนรายงานกระบวนการพัฒนาคุณภาพของ

ผู้เรียนระหว่างสถานศึกษากับบ้านและใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เรียนตามความเหมาะสม





ระเบียนแสดงผลการเรียน
(ปพ.๑)



10� เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
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❖	 แนวปฏิบัติในการจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียน(ปพ.๑)

 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

เป็นหลักฐานแสดงผลการเรียนของผู ้เรียนที ่เรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐานแต่ละระดับชั ้น

สถานศึกษาต้องออกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐานให้ผู ้เรียนทุกคน

ที่จบการศึกษาแต่ละระดับชั้นหรือเมื่อออกจากสถานศึกษาโดยใช้แบบพิมพ์ที่กระทรวงศึกษาธิการจัดพิมพ์เท่านั้น

 ลักษณะของระเบียนแสดงผลการเรียน(ปพ.๑)

 ๑. ระเบียนแสดงผลการเรียน(ปพ.๑)จำแนกเป็น๓แบบคือ

  ๑.๑ ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา

(ปพ.๑:ป)

  ๑.๒ ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้น(ปพ.๑:บ)

  ๑.๓ ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย(ปพ.๑:พ)

 ๒. ระเบียนแสดงผลการเรียน(ปพ.๑)ทุกระดับมี๒ประเภทคือ

  ๒.๑ แบบพิมพ์ปกติ มีลักษณะเป็นแบบพิมพ์สมบูรณ์ครบถ้วน สำหรับใช้กรอกข้อมูล

ด้วยการเขียนหรือพิมพ์ดีด

  ๒.๒แบบพิมพ์สำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์มีลักษณะเป็นกระดาษว่าง มีข้อมูลเฉพาะชื่อเอกสาร

แต่ละระดับและหมายเลขควบคุมเอกสารเท่านั้น

	 การสั่งซื้อควบคุมและการจัดเก็บรักษาระเบียนแสดงผลการเรียน(ปพ.๑)

 ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๑) เป็นเอกสารหลักฐาน

ที่สถานศึกษาทุกแห่งทุกสังกัดในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจะต้องดำเนินการจัดทำให้เป็นแนวทางเดียวกัน โดย

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อให้สถานศึกษาทุกแห่งทุกสังกัดในเขตพื้นที่

การศึกษาที่รับผิดชอบโดยมีขั้นตอนการดำเนินการดังแผนภาพที่๕.๑
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สถานศึกษาทำหนังสือขอซื้อแบบพิมพ์ต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 กรณีที่๑: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อ

 กรณีที่๒: สถานศึกษาได้รับมอบหมาย
เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อเอง*

ผอ.สพท.ทำหนังสือสั่งซื้อแบบพิมพ์
ถึงองค์การค้าของสกสค.

ผอ.สพท.ทำหนังสือสั่งซื้อแบบพิมพ์
ถึงองค์การค้าของสกสค.

โดยระบุชื่อ-นามสกุลบุคลากรของสพท.
ที่ได้รับมอบฉันทะให้เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อ

ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับมอบฉันทะนำบัตรประจำตัวประชาชน/
บัตรข้าราชการไปแสดงต่อองค์การค้าของ

สกสค.ด้วย

โดยระบุชื่อ-นามสกุลครู/บุคลากรของสถานศึกษา
ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อรับมอบฉันทะ
ทั้งนี้ให้ผู้ได้รับมอบฉันทะนำบัตรประจำตัวประชาชน/

บัตรข้าราชการไปแสดงต่อองค์การค้าของ
สกสค.ด้วย

ผู้รับมอบฉันทะของสพท.
นำแบบพิมพ์ลงบัญชีรับ-จ่าย

แบบพิมพ์ของสพท.

ผู้รับมอบฉันทะของสถานศึกษา
นำแบบพิมพ์ลงบัญชีรับ-จ่าย

แบบพิมพ์ของสพท.

สพท.แจ้งให้สถานศึกษามารับ
แบบพิมพ์ที่ได้สั่งซื้อไว้

ผู้รับมอบฉันทะของสถานศึกษา
นำแบบพิมพ์ลงบัญชีรับแบบพิมพ์

ของสถานศึกษาต่อไป

สถานศึกษานำแบบพิมพ์ลงบัญชี
รับแบบพิมพ์ของสถานศึกษาต่อไป

เมื่อได้รับแบบพิมพ์แล้ว

เมื่อได้รับแบบพิมพ์แล้ว

แผนภาพที่ ๕.๑ แสดงขั้นตอนการสั่งซื้อ ควบคุม และการจัดเก็บรักษาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) 

* ถ้าสถานศึกษาต้องการดำเนินการสั่งซื้อเองให้ระบุชื่อครูหรือบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาในหนังสือขอซื้อแบบพิมพ์ด้วย 

 จากแผนภาพที่ ๕.๑ มีรายละเอียดขั้นตอนการสั่งซื้อ ควบคุม และการจัดเก็บรักษาระเบียนแสดง

ผลการเรียน(ปพ.๑)ดังต่อไปนี้

 กรณีที่๑:สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อ

 ขั้นตอนที่๑ผู้บริหารสถานศึกษาทำหนังสือแจ้งความประสงค์ขอซื้อแบบพิมพ์ถึงผู้อำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อให้สถานศึกษา
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แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

    กรณีสถานศึกษาส ังก ัดกรุงเทพมหานครและองค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่น

ให้ผู้บริหารสถานศึกษาทำหนังสือแสดงความประสงค์สั่งซื้อไปยังหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อหน่วยงานต้นสังกัด

ดำเนินการขอซื้อแบบพิมพ์ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ตั้งอยู่ต่อไป

 ขั้นตอนที่๒ผู ้อำนวยการสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาทำหนังสือสั ่งซื ้อแบบพิมพ์ (ปพ.๑)

ถึงองค์การค้าของสกสค.โดยระบุ

    ๒.๑ ชื่อบุคคลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับมอบฉันทะให้เป็นผู้ดำเนินการ

จัดซื้อโดยผู้ที่ได้รับมอบฉันทะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการไปแสดงด้วย

    ๒.๒ชนิดแบบพิมพ์ (แบบพิมพ์ปกติหรือแบบพิมพ์สำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์)

จำนวนแบบพิมพ์จำแนกเป็นระดับชั้นว่ามีระดับชั้นละกี่เล่ม(๑เล่มมี๕๐แผ่น)

 ขั้นตอนที่๓เมื่อผู้ได้รับมอบฉันทะรับแบบพิมพ์ (ปพ.๑) แล้ว ให้นำแบบพิมพ์นั้นมาควบคุม

หมายเลขชุดที่เลขที่ในบัญชีรับ-จ่ายแบบพิมพ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 ขั้นตอนที่๔สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งให้สถานศึกษามารับแบบพิมพ์ที่ได้สั่งซื้อไว้

 ขั้นตอนที่๕สถานศึกษานำแบบพิมพ์ดังกล่าวมาควบคุมหมายเลขชุดที่เลขที่ในบัญชีรับแบบพิมพ์

ของสถานศึกษาและจัดเก็บรักษาไว้อย่างดีต่อไป

 กรณีที่๒:สถานศึกษาได้รับมอบหมายเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อเอง

 ขั้นตอนที่๑ผู้บริหารสถานศึกษาทำหนังสือแจ้งความประสงค์ขอซื้อแบบพิมพ์ (ปพ.๑) และแจ้ง

ขอดำเนินการจัดซื้อเองถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยระบุ

    ๑.๑ ชื ่อ-นามสกุลครูหรือบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

ให้เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อโดยผู้ที่ได้รับมอบฉันทะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการไปแสดงด้วย

    ๑.๒ ชนิดแบบพิมพ์ (แบบพิมพ์ปกติหรือแบบพิมพ์สำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์)

จำนวนแบบพิมพ์จำแนกเป็นระดับชั้นว่ามีระดับชั้นละกี่เล่ม

 ขั้นตอนที่ ๒ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาทำหนังสือสั ่งซื ้อแบบพิมพ์ (ปพ.๑)

ถึงองค์การค้าของสกสค.โดยระบุ

    ๒.๑ ชื ่อ-นามสกุลของครูหรือบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาที ่ได้ร ับ

มอบหมายในขั้นตอนที่๑เป็นผู้ได้รับมอบฉันทะดำเนินการจัดซื้อ

    ๒.๒ชื ่อสถานศึกษา อำเภอ จังหวัด ลักษณะแบบพิมพ์ จำนวนแบบพิมพ์

จำแนกเป็นระดับชั้นว่ามีระดับชั้นละกี่เล่ม

 ขั้นตอนที่๓เมื ่อได้รับระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว ให้นำ

แบบพิมพ์นั้นมาควบคุมหมายเลขชุดที่เลขที่ในบัญชีรับ-จ่ายแบบพิมพ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาก่อน

 ขั้นตอนที่๔หลังจากนั้นให้สถานศึกษานำแบบพิมพ์มาควบคุมหมายเลขชุดที่ เลขที่ในบัญชีรับ

แบบพิมพ์ของสถานศึกษาและจัดเก็บรักษาไว้อย่างดีต่อไป
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แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ 10�

 การออกเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน(ปพ.๑)ให้ผู้เรียนให้จัดทำดังนี้

 ๑. ให้โรงเรียนกรอกข้อความในระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) อย่างชัดเจนและถูกต้องซึ่งถือว่า

เป็นต้นฉบับต้นฉบับของนักเรียนทุกคนไม่ต้องติดรูปถ่ายไม่ต้องลงนามนายทะเบียนและหัวหน้าสถานศึกษา

 ๒.ให้จัดทำเอกสารคู่ฉบับของเอกสารต้นฉบับขึ้น๒ฉบับ โดยใช้วิธีการถ่ายสำเนาจากต้นฉบับหรือ

นำแบบพิมพ์เอกสารที ่ใช้จัดทำต้นฉบับมาคัดลอกข้อมูลจากต้นฉบับก็ได้ (กรณีนี ้ให้นำเลขชุดที ่...........

เลขที่............ ของเอกสารต้นฉบับไปกรอกที่ช่องหมายเหตุของเอกสารที่ลอกใหม่ทั้ง ๒ ฉบับ โดยกรอกว่า

เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารคู่ฉบับของเอกสารต้นฉบับชุดที่...........เลขที่...............)

 ๓. ติดรูปถ่ายของผู้เรียนขนาด๓™๔ซม. ในช่องติดรูปถ่าย ให้นายทะเบียนและผู้บริหารสถานศึกษา

ลงนามในเอกสารที่จัดทำขึ้นใหม่ทั้ง๒ฉบับพร้อมกับกรอกวันที่เดือนพ.ศ.ที่ลงนามในเอกสารแล้วประทับตรา

สถานศึกษา (ตราดุนหรือสีแดงชาด) ที่รูปถ่ายของผู้เรียนและที่ลายเซ็นของผู้บริหารสถานศึกษา สถานศึกษา

มอบเอกสารที่จัดทำขึ้นให้ผู้เรียน๑ฉบับและเก็บรักษาไว้เป็นสำเนารวมกับต้นฉบับที่สถานศึกษา๑ฉบับ

 ผู้เรียนที่ได้รับเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ไปแล้ว เมื่อมีความจำเป็นต้องขอฉบับใหม่

ให้ยื่นคำร้องขอเอกสารฉบับใหม่พร้อมด้วยเหตุผลในการขอเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร ให้สถานศึกษาดำเนินการ

ออกเอกสารใหม่จากต้นฉบับเดิมที่จัดทำไว้ตามวิธีข้างต้น และให้นายทะเบียนและผู้บริหารสถานศึกษาที่ดำรง

ตำแหน่งขณะที่ผู้เรียนยื่นคำร้องขอเอกสารเป็นผู้ลงนามในเอกสารที่จัดทำใหม่ทั้ง๒ฉบับ

 สถานศึกษาต้องทำบัญชีจ่ายแบบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(ปพ.๑)ในทุกกรณีและบันทึกในสมุดหมายเหตุรายวันของสถานศึกษาทุกครั้งที่มีการออกเอกสาร

 การยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนกรณีสูญหายหรือเสียหาย

 เนื่องจากระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) เป็นเอกสารหลักฐานสำคัญที่กระทรวงศึกษาธิการจะต้อง

ดำเนินการควบคุมดังนั้น ถ้าระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) เกิดการสูญหายหรือเสียหาย จะต้องดำเนินการ

สอบสวนข้อเท็จจริงและประกาศยกเลิกแบบพิมพ์ที่สูญหายหรือเสียหายพร้อมทั้งแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

ดังรายละเอียดขั้นตอนการยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนกรณีต่างๆดังต่อไปนี้ 

 กรณีที่๑ แบบพิมพ์เกิดการสูญหายทั้งเมื ่อขณะทำการขนส่ง หรือเก็บรักษาอยู่ที ่สถานศึกษา

ควรดำเนินการดังนี้

 ๑. ผู้ทำให้เกิดการสูญหาย ได้แก่ สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือหน่วยงานที่จัดส่ง

แจ้งความเอกสารสูญหายต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อลงบันทึกรายงานประจำวันรับแจ้งเอกสารหาย แล้วเก็บใบแจ้งความ

ไว้เป็นหลักฐาน

 ๒. ทำรายงานแจ้งเรื่องแบบพิมพ์ ปพ.๑ ฉบับที่สูญหาย (พร้อมแนบสำเนาเอกสารลงบันทึกรายงาน

ประจำวันด้วย)ต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สังกัดโดยด่วน

 ๓. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง แล้วทำรายงานเพื ่อขอยกเลิก

แบบพิมพ์พร้อมแนบร่างประกาศยกเลิกแบบพิมพ์ต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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 ๔. ผู ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาพิจารณาและลงนามในประกาศยกเลิกแบบพิมพ์

เมื่อมีการลงนามเรียบร้อยแล้ว ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษาดำเนินการแจ้งประกาศยกเลิก

ถึงกระทรวงทุกกระทรวง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต เพื่อแจ้งหน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัดไม่ให้

รับพิจารณาระเบียนแสดงผลการเรียน(ปพ.๑)ที่ถูกยกเลิกต่อไป

 กรณีที่๒ แบบพิมพ์เกิดการเสียหายเนื่องจากเขียนผิดพลาด สกปรก หรือเกิดการชำรุดเสียหาย

ด้วยเหตุอื่นใดจนไม่อาจใช้การได้ให้ดำเนินการดังนี้

 ๑. สถานศึกษาที่ทำให้เกิดการเสียหายทำรายงานขอยกเลิกแบบพิมพ์ ปพ.๑ โดยระบุสาเหตุ เลขที่

และจำนวนแบบพิมพ์ที่เสียหายเสนอต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด/ที่สถานศึกษาตั้งอยู่

 ๒. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาแต่งตั ้งคณะกรรมการดำเนินการสอบสวน หากคณะกรรมการ

เห็นควรประกาศยกเลิกแบบพิมพ์ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทำรายงานขอยกเลิกแบบพิมพ์ ปพ.๑ ฉบับที่

เสียหายต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพร้อมแนบประกาศยกเลิกแบบพิมพ์เพื่อให้ลงนาม

 ๓. เมื่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลงนามในประกาศยกเลิกแบบพิมพ์เรียบร้อยแล้ว

ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษา ดำเนินการแจ้งประกาศยกเลิกถึงกระทรวงทุกกระทรวง และ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต เพื่อแจ้งหน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัดไม่ให้รับพิจารณาระเบียนแสดงผล

การเรียน(ปพ.๑)ที่ถูกยกเลิกต่อไป

 กรณีแบบพิมพ์ที่มีความเสียหายเพียงเล็กน้อยห้ามลบหรือขูดถ้าเขียนผิดให้ขีดฆ่าแล้วเขียนข้อความ

ที ่ถูกต้องไว้ และให้นายทะเบียนลงนามกำกับ อาจไม่ต้องประกาศยกเลิก ทั ้งนี ้ ขึ ้นอยู ่กับดุลยพินิจของ

สถานศึกษา

 



ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระดับประถมศึกษา(ปพ.๑:ป)

และคำอธิบายการกรอก
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 ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา (ปพ.๑ : ป)

ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้

ด้านหน้า

ด้านหลัง

 ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษา
 ปพ.1:ปชุดที่.............เลขที่.............
โรงเรียน..................................................................................................................................................................................
สังกัด......................................................................................................................................................................................
ตำบล/แขวง........................................................................................ชื่อ...............................................................................
อำเภอ/เขต.........................................................................................ชื่อสกุล.......................................................................
จังหวัด................................................................................................เลขประจำตัวนักเรียน................................................
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา..............................................................เลขประจำตัวประชาชน.........................................................................
วันเข้าเรียน........................................................................................เกิดวันที่....................เดือน....................................พ.ศ.........................
โรงเรียนเดิม......................................................................................เพศ.....................สัญชาติ.............................ศาสนา.............................
จังหวัด...............................................................................................ชื่อ-ชื่อสกุลบิดา.....................................................................................
ชั้นเรียนสุดท้าย.................................................................................ชื่อ-ชื่อสกุลมารดา..................................................................................
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(...........................................................)

นายทะเบียน

๑ ข้อมูลโรงเรียนและผู้เรียน

๒ ผลการเรียนรายวิชา

๓ ผลการประเมิน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

๔ สรุปผล/ตัดสิน/อนุมัติ
ผลการประเมิน

๖ คำอธิบายเกณฑ์การประเมิน
ของสถานศึกษา

ผลการประเมิน
ระดับชาติ

ปพ.1:ปชุดที่.................เลขที่.................

ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรม เว
ลา


(ช
ั่วโ
มง

)

กิจกรรม กิจกรรม

(...........................................................)
ผู้อำนวยการ/อาจารย์ใหญ่/ครูใหญ่

วันที่.........................................................
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(...........................................................)

นายทะเบียน

ผลการเรียนรายวิชา

 สรุปผลการประเมิน ผลการตัดสิน

1. ผลการประเมินรายวิชาพื้นฐาน ------------------------------------------
2. ผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน ------------------------------------------
3. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ------------------------------------------
4. ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ------------------------------------------

วันอนุมัติการจบ-----------------------------------------------------------------------------------------
วันออกจากโรงเรียน------------------------------------------------------------------------------------
สาเหตุที่ออกจากโรงเรียน-----------------------------------------------------------------------------

 ผลการประเมินระดับชาติ






คำอธิบายเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา







หมายเหตุ

๕
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โรงเรียน.............................................................................................................................................................................
สังกัด.................................................................................................................................................................................
ตำบล/แขวง..........................................................................................ชื่อ.........................................................................
อำเภอ/เขต...........................................................................................ชื่อสกุล..................................................................
จังหวัด.................................................................................................เลขประจำตัวนักเรียน............................................................................
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา................................................................เลขประจำตัวประชาชน..........................................................................
วันเข้าเรียน..........................................................................................เกิดวันที่....................เดือน....................................พ.ศ.........................
โรงเรียนเดิม.........................................................................................เพศ.....................สัญชาติ.............................ศาสนา..............................
จังหวัด.................................................................................................ชื่อ-ชื่อสกุลบิดา......................................................................................
ชั้นเรียนสุดท้าย....................................................................................ชื่อ-ชื่อสกุลมารดา..................................................................................

ผลการเรียนรายวิชา
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(...........................................................)
นายทะเบียน

 ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษา

 ปพ.1:ปชุดที่...................เลขที่...................
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ปพ.1:ปชุดที่.........................เลขที่.........................

ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน



กิจกรรม

เว
ลา
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ั่วโ
มง
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กิจกรรม กิจกรรม

ผล
กา

ร
ปร

ะเ
มิน



(...........................................................)

นายทะเบียน

  สรุปผลการประเมิน ผลการตัดสิน

1. ผลการประเมินรายวิชาพื้นฐาน --------------------------------------------

2. ผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน --------------------------------------------

3. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ --------------------------------------------

4. ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน --------------------------------------------

วันอนุมัติการจบ-------------------------------------------------------------------------------------------------

วันออกจากโรงเรียน--------------------------------------------------------------------------------------------

สาเหตุที่ออกจากโรงเรียน-------------------------------------------------------------------------------------

ผลการประเมินระดับชาติ







คำอธิบายเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา
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ผู้อำนวยการ/อาจารย์ใหญ่/ครูใหญ่

วันที่.........................................................
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คำอธิบายการกรอกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษา(ปพ.๑:ป)

 การกรอกข้อมูลในระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ระดับ
ประถมศึกษา ให้กรอกข้อมูลต่าง ๆ ด้วยวิธีการเขียนหรือพิมพ์ด้วยพิมพ์ดีดหรือคอมพิวเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่ง
เมื่อเลือกใช้วิธีการใดแล้วให้ใช้วิธีการนั้นตลอดทั้งแผ่น โดยให้ใช้หมึกสีดำหรือสีน้ำเงินเท่านั้น ตัวเลขที่กรอก
ใช้ตัวเลขฮินดูอารบิกห้ามลบหรือขูดข้อมูลที่กรอกไปแล้วกรณีเขียนผิดหรือต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ขีดฆ่า
ข้อความที่เขียนผิดหรือข้อความที่ต้องการเปลี่ยนแปลง แล้วเขียนข้อความที่ถูกต้องหรือข้อความที่ต้องการ
ไว้ข้างบนด้วยหมึกสีแดงและให้นายทะเบียนลงนามกำกับไว้วิธีการกรอกข้อมูลมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 ๑. ข้อมูลโรงเรียนและผู้เรียน

  ๑.๑ โรงเรียนให้กรอกชื่อเต็มของสถานศึกษาอย่างชัดเจน
  ๑.๒ สังกัด ให้กรอกชื่อหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาระดับกรมหรือหน่วยงานจัดการศึกษา
ตามการปกครองรูปแบบพิเศษ เช่น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครและสำนักการศึกษาเมืองพัทยาเป็นต้น 
  ๑.๓ ตำบล/แขวง, อำเภอ/เขต, จังหวัด ให้กรอกชื่อเต็มของสถานที่อันเป็นที่ตั้งของสถานศึกษา
อย่างชัดเจน
  ๑.๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้สถานศึกษาทุกสังกัดกรอกชื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ที่สถานศึกษาตั้งอยู่
  ๑.๕ วันเข้าเรียน ให้กรอกเลขวันที่ ชื่อเดือน และเลข พ.ศ. ที่สถานศึกษารับผู้เรียนเข้าเรียน
ตามวันรับเข้าในทะเบียนนักเรียนเช่น๑๖พฤษภาคม๒๕๕๒
  ๑.๖ โรงเรียนเดิม ให้กรอกชื่อสถานศึกษาเดิมของผู้เรียน ตามที่ระบุในหลักฐานการศึกษา
ของผู้เรียนที่นำมาใช้สมัครเข้าเรียน
   กรณีที่๑ผู้เรียนไม่เคยเข้าเรียนในสถานศึกษาใดมาก่อน ไม่ต้องกรอกชื่อโรงเรียนเดิม
ให้ขีดด้วยเครื่องหมาย“-”
   กรณีที่๒ผู้เรียนเคยศึกษาอยู่ในสถานศึกษาอื่นมาก่อน ให้กรอกชื่อสถานศึกษาลำดับ
สุดท้ายที่ผู้เรียนลาออกตามหลักฐานระเบียนแสดงผลการเรียน(ปพ.๑)ที่นำมาแสดง
   กรณีที่๓ผู้เรียนศึกษาจากการศึกษาต่างรูปแบบ ถ้าศึกษาจากสถานศึกษานอกระบบ
ให้กรอกชื่อสถานศึกษานอกระบบที่เรียนและถ้าผู้เรียนศึกษาตามอัธยาศัยให้กรอก“ศึกษาตามอัธยาศัย”
  ๑.๗ จังหว ัด ให ้กรอกชื ่อจ ังหว ัดที ่ต ั ้งของสถานศึกษาเด ิม กรณีศ ึกษาตามอัธยาศัย
ให้กรอกชื่อจังหวัดที่ผู้เรียนได้รับการเทียบระดับตามที่ปรากฏในเอกสารการเทียบระดับการศึกษา ส่วนผู้เรียน
ที่ศึกษาตามอัธยาศัยแต่ยังไม่ได้รับเอกสารการเทียบระดับการศึกษาใด ๆ ให้กรอกชื่อจังหวัดที่ผู้เรียนได้ลงทะเบียน
เป็นผู้ศึกษาตามอัธยาศัย
 ๑.๘ ชั้นเรียนสุดท้าย ให้กรอกระดับชั ้นเรียนที ่ผู ้เรียนกำลังเรียน หรือจบการศึกษาจาก
สถานศึกษาเดิมตามที่ปรากฏในหลักฐานการศึกษาที่ผู้เรียนนำมาแสดงเมื่อสมัครเข้าเรียนดังนี้
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  กรณีที่ ๑ สถานศึกษาเดิมออกเอกสารเมื่อผู้เรียนจบระดับการศึกษา ให้กรอกชั้นปีสุดท้าย
ของระดับการศึกษานั้น
  กรณีที่ ๒ สถานศึกษาเดิมออกเอกสารเมื่อผู้เรียนเรียนจบปีการศึกษา (ไม่จบระดับ
การศึกษา)ให้กรอกชั้นปีที่ผู้เรียนเรียนจบปีการศึกษา
  กรณีที่ ๓สถานศึกษาเดิมออกเอกสารให้ผู้เรียนที่ออกจากสถานศึกษาระหว่างปีการศึกษา
ให้กรอก“กำลังเรียนชั้น...............”(ระบุชั้นปีที่กำลังเรียนอยู่ขณะที่ลาออก)
  กรณีที่๔ผู้เรียนที่ไม่มีโรงเรียนเดิมให้ขีดเครื่องหมาย“-”
  ๑.๙ ชื่อ ชื่อสกุล ให้กรอกชื่อและชื่อสกุลของผู้เรียนอย่างชัดเจนพร้อมคำนำหน้าชื่อที่ถูกต้อง
ด้วยอักษรตัวบรรจงเช่นเด็กชายสุภาพเรียบร้อย,นางสาวมารยาทดีงามเป็นต้น
  ๑.๑๐เลขประจำตัวนักเรียน ให้กรอกเลขประจำตัวของผู ้เรียนที ่ระบุในทะเบียนนักเรียน
ของสถานศึกษา
  ๑.๑๑เลขประจำตัวประชาชน ให้กรอกเลขประจำตัวประชาชนของผู้เรียนจำนวน ๑๓ หลัก
โดยนำมาจากเลขในสำเนาทะเบียนบ้าน(ท.ร.๑๔)ของผู้เรียนเช่น๑๘๔๙๗๐๐๐๒๒๒๐๗เป็นต้น
  ๑.๑๒เกิดวันที่.....เดือน................พ.ศ. ........... ให้กรอกเลขวันที่ ชื่อเดือน และเลข พ.ศ.
ที่ผู้เรียนเกิดให้ถูกต้องตรงตามที่ระบุในทะเบียนนักเรียน
  ๑.๑๓เพศให้กรอก“ชาย”หรือ“หญิง”ตามเพศของผู้เรียนให้ตรงตามที่ระบุในทะเบียนนักเรียน
  ๑.๑๔สัญชาติให้กรอกสัญชาติของผู้เรียนที่ระบุในทะเบียนนักเรียน
  ๑.๑๕ศาสนาให้กรอกชื่อศาสนาที่ผู้เรียนนับถือเช่นพุทธอิสลามหรือคริสต์เป็นต้น
  ๑.๑๖ชื่อ-ชื่อสกุลบิดา, ชื่อ-ชื่อสกุลมารดา ให้กรอกชื่อบิดาและมารดาของผู้เรียนพร้อมนามสกุล
และคำนำหน้าที่ถูกต้องอย่างชัดเจนตามหลักฐานในทะเบียนนักเรียน กรณีไม่มีชื ่อบิดาและ/หรือชื่อมารดา
ในทะเบียนนักเรียน ให้ขีดเครื่องหมาย “-” ห้ามกรอกชื่อบิดาบุญธรรม หรือมารดาบุญธรรม หรือผู้ที่มิใช่บิดา
มารดาผู้ให้กำเนิดผู้เรียน
 ๒. ผลการเรียนรายวิชา

  การกรอกข้อมูลในผลการเรียนรายวิชา จะกรอกครั้งเดียวเมื่อต้องการออกเอกสารทั้งกรณีผู้เรียน
จบระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖) หรือขอลาออกจากสถานศึกษา ข้อมูลผลการเรียนที่นำมากรอก
เป็นข้อมูลปัจจุบันในวันจัดทำเอกสารทั้งหมด ในขณะเดียวกันข้อมูลในเอกสารที่มอบให้ผู้เรียนจะต้องสมบูรณ์
ครบถ้วนและถูกต้องการกรอกข้อมูลในช่องตารางให้กรอกดังนี้
  ๒.๑ รหัส/รายวิชา ให้กรอก “ปีการศึกษา” ที ่เริ ่มเรียนก่อนตามด้วยชั ้นปี แล้วจึงกรอก
รายวิชาพื้นฐานที่ผู้เรียนเรียนในแต่ละปี โดยกรอกเลขรหัสก่อนตามด้วยชื่อรายวิชา ให้กรอกเรียงรายวิชาพื้นฐาน
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และตามด้วยรายวิชาเพิ่มเติมที่เรียนในปีนั้น ๆ (กรณีที่ไม่มีรายวิชาเพิ่มเติมให้เว้นว่างไว้)
ให้กรอกเรียงตามลำดับจากสดมภ์ซ้ายมือไปขวามือ
  ๒.๒ เวลา (ชั ่วโมง) ให้กรอกจำนวนเวลาเรียนเป็นชั ่วโมง ตามโครงสร้างหลักสูตรของ
สถานศึกษา
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  ๒.๓ ผลการเรียน ให้กรอกผลการเรียนในสดมภ์ให้ตรงกับรหัส/รายวิชานั้น ๆ ผลการเรียน
ที่นำมากรอกจะต้องเป็นข้อมูลปัจจุบันในวันจัดทำเอกสาร เช่น รายวิชาใดที่ตัดสินผลการเรียนแล้วไม่ผ่าน
และยังไม่ได้แก้ไขให้กรอกผลการเรียนเดิมแต่ถ้าได้ซ่อมเสริมจนผ่านแล้วให้กรอกผลการเรียนที่ซ่อมเสริมแล้ว
 ๓. ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

  ๓.๑ กิจกรรม ให้กรอกปีการศึกษาที่ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรม ตามด้วยชื่อกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ที่ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมในปีนั้นเรียงลงมาตามลำดับ โดยเริ่มจากกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือ/
เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผู ้บำเพ็ญประโยชน์  ตามด้วยกิจกรรมชุมนุม/ชมรม โดยระบุชื ่อของชุมนุม/ชมรม
ให้ชัดเจน)และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
  ๓.๒ เวลา (ชั่วโมง) ให้กรอกจำนวนเวลาเรียน (เป็นชั่วโมง) ของแต่ละกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตามที่สถานศึกษากำหนดและตรงกับชื่อกิจกรรมนั้นๆ
  ๓.๓ ผลการประเมิน ให้กรอกผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแต่ละกิจกรรม โดยกรอก
“ผ”สำหรับกิจกรรมที่ได้รับการประเมิน“ผ่าน”และกรอก“มผ”สำหรับกิจกรรมที่ได้รับการประเมิน“ไม่ผ่าน”
 ๔. สรุปผล/ตัดสิน/อนุมัติผลการประเมิน

  ๔.๑ สรุปผลการประเมิน

   ๔.๑.๑ ผลการประเมินรายวิชาพื ้นฐาน ให้กรอกผลการประเมินรายวิชาพื ้นฐาน
“ผ่านทุกรายวิชา” สำหรับผู้เรียนที่มีผลการประเมินรายวิชาพื้นฐานผ่านเกณฑ์การจบระดับประถมศึกษาของ
สถานศึกษาและเว้นว่างไว้สำหรับผู้เรียนที่ยังไม่จบระดับประถมศึกษา 
   ๔.๑.๒ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ให้กรอกผลการประเมิน
การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนของชั้นปีสุดท้าย“ดีเยี่ยม”หรือ“ดี”หรือ“ผ่าน”สำหรับผู้เรียนที่มีผลการประเมิน
การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนผ่านเกณฑ์การจบระดับประถมศึกษาของสถานศึกษา และเว้นว่างไว้สำหรับ
ผู้เรียนที่ยังไม่จบระดับประถมศึกษา
   ๔.๑.๓ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้กรอกผลการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของชั้นปีสุดท้าย “ดีเยี่ยม” หรือ “ดี” หรือ “ผ่าน” สำหรับผู้เรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ผ่านเกณฑ์การจบระดับประถมศึกษาของสถานศึกษา และเว้นว่างไว้สำหรับผู้เรียนที่ยังไม่จบ
ระดับประถมศึกษา
   ๔.๑.๔ ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้กรอกผลการประเมินกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน “ผ่าน” สำหรับผู้เรียนที่มีผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผ่านเกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา
ของสถานศึกษาและเว้นว่างไว้สำหรับผู้เรียนที่ยังไม่จบระดับประถมศึกษา
  ๔.๒ ผลการตัดสินให้กรอกผลการตัดสินตามเกณฑ์การจบระดับประถมศึกษาแต่ละเกณฑ์ดังนี้
   ก. กรอก“ผ่าน”เมื่อเกณฑ์นั้นได้รับการตัดสินแล้วได้“ผ่าน”
   ข. กรอก“ไม่ผ่าน”เมื่อเกณฑ์นั้นได้รับการตัดสินแล้วได้“ไม่ผ่าน”
   ค. เว้นว่างไว้เมื่อเกณฑ์นั้นยังไม่มีการตัดสิน
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  ๔.๓ วันอนุมัติการจบ ให้กรอกเลขวันที่ ชื่อเดือน และเลขพ.ศ. ที่สถานศึกษาอนุมัติให้ผู้เรียน
จบการศึกษา ได้แก่ วันที่ผู ้บริหารสถานศึกษาลงนามตัดสินและอนุมัติผลการเรียนในแบบรายงานผู้สำเร็จ
การศึกษา(ปพ.๓)กรณีผู้เรียนออกจากสถานศึกษาก่อนจบการศึกษาระดับประถมศึกษาให้ขีดเครื่องหมาย“-”
  ๔.๔ วันออกจากโรงเรียน ให้กรอกเลขวันที ่ ชื ่อเดือน และเลข พ.ศ. ที ่ผู ้เรียนออกจาก
สถานศึกษาตาม“วันจำหน่าย”ที่ระบุในทะเบียนนักเรียน
  ๔.๕ สาเหตุที่ออกจากโรงเรียนให้กรอกดังนี้
   ก. กรณีผู ้ เร ียนจบการศึกษาระดับประถมศึกษา ให้กรอก “จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา”
   ข.ผู้เรียนที่ออกจากสถานศึกษาในกรณีอื่นๆให้กรอก“ศึกษาต่อสถานศึกษาอื่น”
 ๕. ผลการประเมินระดับชาติ

  ให้กรอกผลการทดสอบระดับชาติของกระทรวงศึกษาธิการ หรือสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือหน่วยงานระดับชาติอื ่น ๆ โดยกรอกชื่อแบบทดสอบ ชั้นที่สอบ รายวิชา
และผลการทดสอบให้ครบทุกรายวิชาที่เข้าสอบอย่างชัดเจน
 ๖. คำอธิบายเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา

  ให้กรอกเกณฑ์การจบระดับประถมศึกษาและคำอธิบายระดับผลการเรียนหรือรูปแบบการตัดสิน
ที่สถานศึกษาใช้ในการตัดสินผลการเรียนรายวิชา การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

  ตัวอย่าง

  เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา

  ๑) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐาน จำนวน........ชั่วโมง และรายวิชาเพิ่มเติม/กิจกรรมเพิ่มเติม
จำนวน........ชั่วโมง
  ๒) ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินรายวิชาพื้นฐานผ่านทุกรายวิชา

  ๓) ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนระดับ“ผ่าน”ขึ้นไป
  ๔)ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับ“ผ่าน”ขึ้นไป
  ๕) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมิน“ผ่าน”ทุกกิจกรรม
  คำอธิบายระดับผลการประเมินรายวิชา
 คะแนน ระดับผลการเรียน ความหมาย คะแนน ระดับผลการเรียน ความหมาย

 ๘๐-๑๐๐ ๔ ดีเยี่ยม ๖๐-๖๔ ๒ ปานกลาง
 ๗๕-๗๙ ๓.๕ ดีมาก ๕๕-๕๙ ๑.๕ พอใช้
 ๗๐-๗๔ ๓ ดี ๕๐-๕๔ ๑ ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ
 ๖๕-๖๙ ๒.๕ ค่อนข้างดี ๐-๔๙ ๐ ต่ำกว่าเกณฑ์

 ๗. หมายเหตุ

  ให้กรอกข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนโดยให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา



ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ปพ.๑:บ)

และคำอธิบายการกรอก
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 ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

(ปพ.๑:บ)ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้

ด้านหน้า

ด้านหลัง

 ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 ปพ.1:บชุดที่.............เลขที่.............
โรงเรียน..................................................................................................................................................................................
สังกัด......................................................................................................................................................................................
ตำบล/แขวง........................................................................................ชื่อ...............................................................................
อำเภอ/เขต.........................................................................................ชื่อสกุล.......................................................................
จังหวัด................................................................................................เลขประจำตัวนักเรียน................................................
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา..............................................................เลขประจำตัวประชาชน.........................................................................
วันเข้าเรียน........................................................................................เกิดวันที่....................เดือน....................................พ.ศ.........................
โรงเรียนเดิม......................................................................................เพศ.....................สัญชาติ.............................ศาสนา.............................
จังหวัด...............................................................................................ชื่อ-ชื่อสกุลบิดา.....................................................................................
ชั้นเรียนสุดท้าย.................................................................................ชื่อ-ชื่อสกุลมารดา..................................................................................

3™4ซม.

๑ ข้อมูลโรงเรียนและผู้เรียน

๒ ผลการเรียนรายวิชา

๓ ผลการประเมิน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

๔ สรุปผล/ตัดสิน/อนุมัติ
ผลการประเมิน

๖ คำอธิบายเกณฑ์การประเมิน
ของสถานศึกษา

ผลการประเมิน
ระดับชาติ

ปพ.1:บชุดที่.................เลขที่.................

ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรม เว
ลา


(ช
ั่วโ
มง

)

กิจกรรม กิจกรรม

(...........................................................)
ผู้อำนวยการ/อาจารย์ใหญ่/ครูใหญ่

วันที่.........................................................

ผล
กา

ร
ปร

ะเ
มิน



เว
ลา


(ช
ั่วโ
มง

)
ผล

กา
ร

ปร
ะเ
มิน



เว
ลา


(ช
ั่วโ
มง

)
ผล

กา
ร

ปร
ะเ
มิน




(...........................................................)

นายทะเบียน

ผลการเรียนรายวิชา

 สรุปผลการประเมิน ผลการตัดสิน

1. จำนวนหน่วยกิตรายวิชาพื้นฐานที่เรียน------------ได้---------------------------------------
 จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเพิ่มเติมที่เรียน------------ได้---------------------------------------
2. ผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน ได้---------------------------------------
3. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้---------------------------------------
4. ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้---------------------------------------

วันอนุมัติการจบ-----------------------------------------------------------------------------------------
วันออกจากโรงเรียน------------------------------------------------------------------------------------
สาเหตุที่ออกจากโรงเรียน-----------------------------------------------------------------------------

 ผลการประเมินระดับชาติ






คำอธิบายเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา







หมายเหตุ

รหัส/รายวิชา

หน
่วย

กิต


ผล
กา

รเ
รีย

น

รหัส/รายวิชา

ผล
กา

รเ
รีย

น

รหัส/รายวิชา

ผล
กา

รเ
รีย

น

(...........................................................)
นายทะเบียน

ผลการเรียนเฉลี่ย

รายกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ

ผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร
หน

่วย
กิต


รว

ม

ผล
กา

ร 
เร
ียน

เฉ
ลี่ย



หน
่วย

กิต


หน
่วย

กิต


๕
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โรงเรียน.............................................................................................................................................................................
สังกัด.................................................................................................................................................................................
ตำบล/แขวง..........................................................................................ชื่อ........................................................................
อำเภอ/เขต...........................................................................................ชื่อสกุล..................................................................
จังหวัด.................................................................................................เลขประจำตัวนักเรียน............................................................................
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา................................................................เลขประจำตัวประชาชน..........................................................................
วันเข้าเรียน..........................................................................................เกิดวันที่....................เดือน....................................พ.ศ.........................
โรงเรียนเดิม.........................................................................................เพศ.....................สัญชาติ.............................ศาสนา..............................
จังหวัด.................................................................................................ชื่อ-ชื่อสกุลบิดา......................................................................................
ชั้นเรียนสุดท้าย....................................................................................ชื่อ-ชื่อสกุลมารดา..................................................................................

ผลการเรียนรายวิชา
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รหัส/รายวิชา

หน
่วย

กิต


ผล
กา

รเ
รีย

น

รหัส/รายวิชา

ผล
กา

รเ
รีย

น

รหัส/รายวิชา

ผล
กา

รเ
รีย

น

(...........................................................)
นายทะเบียน

 ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 ปพ.1:บชุดที่...................เลขที่...................

ผลการเรียนเฉลี่ย
รายกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ

ผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร

หน
่วย

กิต


รว
ม

ผล
กา

ร

เร
ียน

เฉ
ลี่ย



หน
่วย

กิต


หน
่วย

กิต
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ปพ.1:บชุดที่.........................เลขที่.........................

ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน



กิจกรรม

เว
ลา


(ช
ั่วโ
มง

)

กิจกรรม กิจกรรม

ผล
กา

ร
ปร

ะเ
มิน



(...........................................................)

นายทะเบียน

  สรุปผลการประเมิน ผลการตัดสิน

1. จำนวนหน่วยกิตรายวิชาพื้นฐานที่เรียน......................ได้.................................................
 จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเพิ่มเติมที่เรียน.....................ได้.................................................
2. ผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน ได้.................................................
3. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้.................................................
4. ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้.................................................

วันอนุมัติการจบ-------------------------------------------------------------------------------------------------

วันออกจากโรงเรียน--------------------------------------------------------------------------------------------

สาเหตุที่ออกจากโรงเรียน-------------------------------------------------------------------------------------

ผลการประเมินระดับชาติ







คำอธิบายเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา













หมายเหตุ

เว
ลา


(ช
ั่วโ
มง

)
ผล

กา
ร

ปร
ะเ
มิน



เว
ลา


(ช
ั่วโ
มง

)
ผล

กา
ร

ปร
ะเ
มิน



(...........................................................)

ผู้อำนวยการ/อาจารย์ใหญ่/ครูใหญ่

วันที่.........................................................
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คำอธิบายการกรอกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

(ปพ.๑:บ)

 การกรอกข้อมูลในระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ให้กรอกข้อมูลต่าง ๆ ด้วยวิธีการเขียนหรือพิมพ์ด้วยพิมพ์ดีด หรือคอมพิวเตอร์อย่างใด
อย่างหนึ่ง เมื่อเลือกใช้วิธีการใดแล้วให้ใช้วิธีการนั้นตลอดทั้งแผ่น โดยให้ใช้หมึกสีดำหรือสีน้ำเงินเท่านั้น ตัวเลข
ที่กรอกใช้ตัวเลขฮินดูอารบิกห้ามลบหรือขูดข้อมูลที่กรอกไปแล้ว กรณีเขียนผิดหรือต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ให้ขีดฆ่าข้อความที่เขียนผิดหรือข้อความที่ต้องการเปลี่ยนแปลง แล้วเขียนข้อความที่ถูกต้องหรือข้อความ
ที ่ต้องการไว้ข้างบนด้วยหมึกสีแดง และให้นายทะเบียนลงนามกำกับไว้ วิธีการกรอกข้อมูลมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
 ๑. ข้อมูลโรงเรียนและผู้เรียน

  ๑.๑ โรงเรียนให้กรอกชื่อเต็มของสถานศึกษาอย่างชัดเจน
  ๑.๒ สังกัด ให้กรอกชื่อหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาระดับกรม หรือหน่วยงานจัดการศึกษา
ตามการปกครองรูปแบบพิเศษ เช่น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครและสำนักการศึกษาเมืองพัทยาเป็นต้น
  ๑.๓ ตำบล/แขวง, อำเภอ/เขต, จังหวัด ให้กรอกชื่อเต็มของสถานที่อันเป็นที่ตั้งของสถานศึกษา
อย่างชัดเจน
  ๑.๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้สถานศึกษาทุกสังกัดกรอกชื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ที่สถานศึกษาตั้งอยู่
  ๑.๕ วันเข้าเรียน ให้กรอกเลขวันที่ ชื่อเดือน และเลข พ.ศ. ที่สถานศึกษารับผู้เรียนเข้าเรียน
ตามวันรับเข้าในทะเบียนนักเรียนเช่น๑๖พฤษภาคม๒๕๕๒
  ๑.๖ โรงเรียนเดิม ให้กรอกชื่อสถานศึกษาเดิมของผู้เรียน ตามที่ระบุในหลักฐานการศึกษา
ของผู้เรียนที่นำมาใช้สมัครเข้าเรียน
    กรณีที่๑ผู้เรียนไม่เคยเข้าเรียนในสถานศึกษาใดมาก่อน ไม่ต้องกรอกชื่อโรงเรียนเดิม
ให้ขีดด้วยเครื่องหมาย“-”
    กรณีที่๒ผู้เรียนเคยศึกษาอยู่ในสถานศึกษาอื่นมาก่อน ให้กรอกชื่อสถานศึกษาลำดับ
สุดท้ายที่ผู้เรียนลาออกตามหลักฐานระเบียนแสดงผลการเรียน(ปพ.๑)ที่นำมาแสดง
    กรณีที่๓ผู้เรียนศึกษาจากการศึกษาต่างรูปแบบ ถ้าศึกษาจากสถานศึกษานอกระบบ
ให้กรอกชื่อสถานศึกษานอกระบบที่เรียนและถ้าผู้เรียนศึกษาตามอัธยาศัยให้กรอก“ศึกษาตามอัธยาศัย”
  ๑.๗ จังหว ัด ให ้กรอกชื ่อจ ังหว ัดที ่ต ั ้งของสถานศึกษาเด ิม กรณีศ ึกษาตามอัธยาศัย
ให้กรอกชื่อจังหวัดที่ผู้เรียนได้รับการเทียบระดับตามที่ปรากฏในเอกสารการเทียบระดับการศึกษา ส่วนผู้เรียน
ที่ศึกษาตามอัธยาศัยแต่ยังไม่ได้รับเอกสารเทียบระดับการศึกษาใด ๆ ให้กรอกชื่อจังหวัดที่ผู้เรียนได้ลงทะเบียน
เป็นผู้ศึกษาตามอัธยาศัย



1�0 เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

  ๑.๘ ชั ้นเรียนสุดท้าย ให้กรอกระดับชั ้นเรียนที ่ผู ้เรียนกำลังเรียน หรือจบการศึกษาจาก
สถานศึกษาเดิมตามที่ปรากฏในหลักฐานการศึกษาที่ผู้เรียนนำมาแสดงเมื่อสมัครเข้าเรียนดังนี้
    กรณีที่๑สถานศึกษาเดิมออกเอกสารเมื่อผู้เรียนจบระดับการศึกษา ให้กรอกชั้นปีสุดท้าย
ของระดับการศึกษานั้น
    กรณีที่ ๒ สถานศึกษาเดิมออกเอกสาร เมื่อผู้เรียนเรียนจบปีการศึกษา (ไม่จบระดับ
การศึกษา)ให้กรอกชั้นปีที่ผู้เรียนเรียนจบปีการศึกษา
    กรณีที่ ๓ สถานศึกษาเดิมออกเอกสารให้ผู้เรียนที่ออกจากสถานศึกษาระหว่างปีการศึกษา
ให้กรอก“กำลังเรียนชั้น...............”(ระบุชั้นปีที่กำลังเรียนอยู่ขณะที่ลาออก)
    กรณีที่๔ผู้เรียนที่ไม่มีโรงเรียนเดิมให้ขีดเครื่องหมาย“-”
  ๑.๙ ชื่อ ชื่อสกุล ให้กรอกชื่อและชื่อสกุลของผู้เรียนอย่างชัดเจนพร้อมคำนำหน้าชื่อที่ถูกต้อง
ด้วยอักษรตัวบรรจงเช่นเด็กชายสุภาพเรียบร้อย,นางสาวมารยาทดีงามเป็นต้น
  ๑.๑๐เลขประจำตัวนักเรียน ให้กรอกเลขประจำตัวของผู ้เรียนที ่ระบุในทะเบียนนักเรียน
ของสถานศึกษา
  ๑.๑๑เลขประจำตัวประชาชน ให้กรอกเลขประจำตัวประชาชนของผู้เรียนจำนวน ๑๓ หลัก
โดยนำมาจากเลขในสำเนาทะเบียนบ้าน(ท.ร.๑๔)ของผู้เรียนเช่น๑๘๔๙๗๐๐๐๒๒๒๐๗เป็นต้น
  ๑.๑๒เกิดวันที่.....เดือน................พ.ศ. ........... ให้กรอกเลขวันที่ ชื่อเดือน และเลข พ.ศ.
ที่ผู้เรียนเกิดให้ถูกต้องตรงตามที่ระบุในทะเบียนนักเรียน
  ๑.๑๓เพศให้กรอก“ชาย”หรือ“หญิง”ตามเพศของผู้เรียนให้ตรงตามที่ระบุในทะเบียนนักเรียน
  ๑.๑๔สัญชาติให้กรอกสัญชาติของผู้เรียนที่ระบุในทะเบียนนักเรียน
  ๑.๑๕ศาสนาให้กรอกชื่อศาสนาที่ผู้เรียนนับถือเช่นพุทธอิสลามหรือคริสต์เป็นต้น
  ๑.๑๖ชื่อ-ชื่อสกุลบิดา, ชื่อ-ชื่อสกุลมารดา ให้กรอกชื่อบิดาและมารดาของผู้เรียนพร้อมนามสกุล
และคำนำหน้าที่ถูกต้องอย่างชัดเจนตามหลักฐานในทะเบียนนักเรียน กรณีไม่มีชื ่อบิดาและ/หรือชื่อมารดา
ในทะเบียนนักเรียน ให้ขีดเครื่องหมาย “-” ห้ามกรอกชื่อบิดาบุญธรรม หรือมารดาบุญธรรม หรือผู้ที่มิใช่บิดา
มารดาผู้ให้กำเนิดผู้เรียน 
 ๒. ผลการเรียนรายวิชา

  การกรอกข้อมูลในผลการเรียนรายวิชา จะกรอกครั้งเดียวเมื่อต้องการออกเอกสารทั้งกรณีผู้เรียน
จบการศึกษาภาคบังคับ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓) หรือขอลาออกจากสถานศึกษา ข้อมูลผลการเรียนที่นำมากรอก
เป็นข้อมูลปัจจุบันในวันจัดทำเอกสารทั้งหมด ในขณะเดียวกันข้อมูลในเอกสารที่มอบให้ผู้เรียนจะต้องสมบูรณ์
ครบถ้วนและถูกต้องการกรอกข้อมูลในช่องตารางให้กรอกดังนี้
  ๒.๑ รหัส/รายวิชา ให้กรอก “ปีการศึกษา” ตามด้วยชั้นปี และ “ภาคเรียนที่” ที่เริ่มเรียนก่อน
แล้วจึงกรอกรหัสและชื่อรายวิชาพื้นฐาน/รายวิชาเพิ่มเติมที่ผู้เรียนเรียนในแต่ละภาคเรียน เรียงตามลำดับลงมา
การกรอกให้กรอกเรียงตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และเรียงตามลำดับจากสดมภ์ซ้ายมือไปขวามือ
  ๒.๒ หน่วยกิตให้กรอกตัวเลขจำนวนหน่วยกิตให้ตรงกับรายวิชานั้น



เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ 1�1

 หน่วยกิต เป็นหน่วยตัวเลขบอกค่าปริมาณภาระงานในการเรียนแต่ละรายวิชา ซึ่งสะท้อนถึง

ปริมาณของมาตรฐานการเรียนรู้และกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผู้เรียนต้องปฏิบัติในแต่ละรายวิชา หน่วยกิต

คำนวณได้จากการนำจำนวนเวลาเรียนของรายวิชาหารด้วยจำนวนเวลา ๔๐ ชั ่วโมง (๑ หน่วยกิต  

มีค่าเท่ากับ ๔๐ ชั่วโมง) ดังนี้ 

 จำนวนหน่วยกิต = จำนวนเวลาเรียนของรายวิชา (นับเป็นชั่วโมง) 

     ๔๐ ชั่วโมง 

  ๒.๓ ผลการเรียน ให้กรอกผลการเรียนในสดมภ์ให้ตรงกับรหัส/รายวิชานั้น ๆ ผลการเรียน
ที่นำมากรอกจะต้องเป็นข้อมูลปัจจุบันในวันจัดทำเอกสาร เช่น รายวิชาใดที่ตัดสินผลการเรียนแล้วไม่ผ่าน
และยังไม่ได้แก้ไข ให้กรอกผลการเรียนเดิม แต่ถ้าได้ซ่อมเสริมจนผ่านแล้วให้กรอกด้วยผลการเรียนที่ซ่อมเสริมแล้ว
หรือรายวิชาใดต้องเรียนซ้ำ และผู้เรียนได้เรียนซ้ำแล้วให้นำผลการเรียนซ้ำนั้นมากรอก สำหรับรายวิชาที่ผ่าน
ให้กรอกด้วยผลการเรียนที่ได้ตามปกติ
  ๒.๔ ผลการเรียนเฉลี่ยรายกลุ่มสาระการเรียนรู้

   - หน่วยกิตรวม ให้กรอกจำนวนหน่วยกิตรวมของทุกรายวิชาที ่ผู ้เรียนได้เรียนแล้ว
โดยจำแนกเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้
   - ผลการเรียนเฉลี่ย ให้กรอกผลการเรียนเฉลี่ยของทุกรายวิชาที่ผู ้เรียนได้เรียนแล้ว
โดยจำแนกการเฉลี่ยเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้
  ๒.๕ ผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร

   - หน่วยกิตรวม ให้กรอกจำนวนหน่วยกิตรวมของทุกรายวิชาที ่ผู ้เรียนได้เรียนแล้ว
โดยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
   - ผลการเรียนเฉลี่ย ให้กรอกผลการเรียนเฉลี่ยของทุกรายวิชาที่ผู ้เรียนได้เรียนแล้ว
โดยรวมเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
 ๓. ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

  ๓.๑ กิจกรรม ให้กรอกปีการศึกษาและภาคเรียนที่ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรม ตามด้วยชื่อกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนที่ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมในปีนั้นเรียงลงมาตามลำดับ โดยเริ่มจากกิจกรรมแนะแนว กิจกรรม
นักเรียน(ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์ตามด้วยกิจกรรมชุมนุม/ชมรมโดยระบุชื่อของชุมนุม/
ชมรมให้ชัดเจน)และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
  ๓.๒ เวลา (ชั ่วโมง) ให้กรอกจำนวนเวลาเรียนเป็นชั่วโมงของแต่ละกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตามที่สถานศึกษากำหนดและตรงกับชื่อกิจกรรมนั้นๆ
  ๓.๓ ผลการประเมิน ให้กรอกผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแต่ละกิจกรรม โดยกรอก
“ผ”สำหรับกิจกรรมที่ได้รับการประเมิน“ผ่าน”และกรอก“มผ”สำหรับกิจกรรมที่ได้รับการประเมิน“ไม่ผ่าน”



1�� เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 ๔. สรุปผล/ตัดสิน/อนุมัติผลการประเมิน

  ๔.๑ สรุปผลการประเมิน

   ๔.๑.๑ จำนวนหน่วยกิตรายวิชาพื้นฐานที่เรียน.........ได้........ ให้กรอกตัวเลขจำนวน
หน่วยกิตรวมทุกรายวิชาพื้นฐานที่เรียนมาแล้วกับจำนวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาพื้นฐานที่มีผลการประเมิน
ผ่านเกณฑ์ของสถานศึกษาตามข้อมูลปัจจุบันในวันจัดทำเอกสาร
   ๔.๑.๒ จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเพิ่มเติมที่เรียน..........ได้......... ให้กรอกตัวเลขจำนวน
หน่วยกิตรวมทุกรายวิชาเพิ่มเติมที่เรียนมาแล้วกับจำนวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาเพิ่มเติมที่มีผลการประเมิน
ผ่านเกณฑ์ของสถานศึกษาตามข้อมูลปัจจุบันในวันจัดทำเอกสาร
   ๔.๑.๓ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ให้กรอกผลการประเมิน
การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนของชั้นปีสุดท้าย“ดีเยี่ยม”หรือ“ดี”หรือ“ผ่าน”สำหรับผู้เรียนที่มีผลการประเมิน
การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ผ่านเกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของสถานศึกษา และเว้นว่าง
ไว้สำหรับผู้เรียนที่ยังไม่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
   ๔.๑.๔ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้กรอกผลการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของชั้นปีสุดท้าย “ดีเยี่ยม” หรือ “ดี” หรือ “ผ่าน” สำหรับผู้เรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ผ่านเกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของสถานศึกษา และเว้นว่างไว้สำหรับผู้เรียนที่ยัง
ไม่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
   ๔.๑.๕ ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้กรอกผลการประเมินกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน “ผ่าน” สำหรับผู้เรียนที่มีผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผ่านเกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นของสถานศึกษาและเว้นว่างไว้สำหรับผู้เรียนที่ยังไม่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  ๔.๒ ผลการตัดสิน ให้กรอกผลการตัดสินตามเกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
แต่ละเกณฑ์ดังนี้
    ก. กรอก“ผ่าน”เมื่อเกณฑ์นั้นได้รับการตัดสินแล้วได้“ผ่าน”
    ข. กรอก“ไม่ผ่าน”เมื่อเกณฑ์นั้นได้รับการตัดสินแล้วได้“ไม่ผ่าน”
    ค. เว้นว่างไว้เมื่อเกณฑ์นั้นยังไม่มีการตัดสิน
  ๔.๓ วันอนุมัติการจบ ให้กรอกเลขวันที่ ชื่อเดือน และเลขพ.ศ. ที่สถานศึกษาอนุมัติให้ผู้เรียน
จบการศึกษา ได้แก่ วันที่ผู ้บริหารสถานศึกษาลงนามตัดสินและอนุมัติผลการเรียนในแบบรายงานผู้สำเร็จ
การศึกษา (ปพ.๓) กรณีผู ้เรียนออกจากสถานศึกษาก่อนจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ให้ขีด
เครื่องหมาย“-”
  ๔.๔ วันออกจากโรงเรียน ให้กรอกเลขวันที ่ ชื ่อเดือน และเลข พ.ศ. ที ่ผู ้เรียนออกจาก
สถานศึกษาตาม“วันจำหน่าย”ที่ระบุในทะเบียนนักเรียน



เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
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  ๔.๕ สาเหตุที่ออกจากโรงเรียนให้กรอกดังนี้
   ก. กรณีผู ้ เร ียนจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ให้กรอก “จบการศึกษา
ภาคบังคับ”
   ข. ผู้เรียนที่ออกจากสถานศึกษาในกรณีอื่นๆให้กรอก“ศึกษาต่อสถานศึกษาอื่น”
 ๕. ผลการประเมินระดับชาติ

  ให้กรอกผลการทดสอบระดับชาติของกระทรวงศึกษาธิการหรือสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือหน่วยงานระดับชาติอื่น ๆ โดยกรอกชื่อแบบทดสอบ ชั้นที่สอบ รายวิชา และ
ผลการทดสอบให้ครบทุกรายวิชาที่เข้าสอบอย่างชัดเจน
 ๖. คำอธิบายเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา

  ให้กรอกเกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และคำอธิบายระดับผลการเรียน หรือรูปแบบ
การตัดสินที่สถานศึกษาใช้ในการตัดสินผลการเรียนรายวิชา การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

  ตัวอย่าง

  เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

  ๑) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม...........หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชา
พื้นฐาน๖๖หน่วยกิตและรายวิชาเพิ่มเติม..........หน่วยกิต
  ๒) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๗๗ หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชา
พื้นฐาน๖๖หน่วยกิตและรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า๑๑หน่วยกิต

  ๓) ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนระดับ“ผ่าน”ขึ้นไป
  ๔)ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับ“ผ่าน”ขึ้นไป
  ๕) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมิน“ผ่าน”ทุกกิจกรรม

  คำอธิบายระดับผลการประเมินรายวิชา
 คะแนน ระดับผลการเรียน ความหมาย คะแนน ระดับผลการเรียน ความหมาย

 ๘๐-๑๐๐ ๔ ดีเยี่ยม ๖๐-๖๔ ๒ ปานกลาง
 ๗๕-๗๙ ๓.๕ ดีมาก ๕๕-๕๙ ๑.๕ พอใช้
 ๗๐-๗๔ ๓ ดี ๕๐-๕๔ ๑ ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ
 ๖๕-๖๙ ๒.๕ ค่อนข้างดี ๐-๔๙ ๐ ต่ำกว่าเกณฑ์

 ๗. หมายเหตุ

  ให้กรอกข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนโดยให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา





ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ปพ.๑:พ)

และคำอธิบายการกรอก



1�� เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

(ปพ.๑:พ)ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้

ด้านหน้า

ด้านหลัง

 ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 ปพ.1:พชุดที่.............เลขที่.............
โรงเรียน..................................................................................................................................................................................
สังกัด......................................................................................................................................................................................
ตำบล/แขวง........................................................................................ชื่อ...............................................................................
อำเภอ/เขต.........................................................................................ชื่อสกุล.......................................................................
จังหวัด................................................................................................เลขประจำตัวนักเรียน................................................
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา..............................................................เลขประจำตัวประชาชน.........................................................................
วันเข้าเรียน........................................................................................เกิดวันที่....................เดือน....................................พ.ศ.........................
โรงเรียนเดิม......................................................................................เพศ.....................สัญชาติ.............................ศาสนา.............................
จังหวัด...............................................................................................ชื่อ-ชื่อสกุลบิดา.....................................................................................
ชั้นเรียนสุดท้าย.................................................................................ชื่อ-ชื่อสกุลมารดา..................................................................................

3™4ซม.

๑ ข้อมูลโรงเรียนและผู้เรียน

๒ ผลการเรียนรายวิชา

๓ ผลการประเมิน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

๔ สรุปผล/ตัดสิน/อนุมัติ
ผลการประเมิน

๖ คำอธิบายเกณฑ์การประเมิน
ของสถานศึกษา

ผลการประเมิน
ระดับชาติ

ปพ.1:พชุดที่.................เลขที่.................

ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรม เว
ลา


(ช
ั่วโ
มง

)

กิจกรรม กิจกรรม

(...........................................................)
ผู้อำนวยการ/อาจารย์ใหญ่/ครูใหญ่

วันที่.........................................................

ผล
กา

ร
ปร

ะเ
มิน



เว
ลา


(ช
ั่วโ
มง

)
ผล

กา
ร

ปร
ะเ
มิน



เว
ลา


(ช
ั่วโ
มง

)
ผล

กา
ร

ปร
ะเ
มิน




(...........................................................)

นายทะเบียน

ผลการเรียนรายวิชา

 สรุปผลการประเมิน ผลการตัดสิน

1. จำนวนหน่วยกิตรายวิชาพื้นฐานที่เรียน ได้---------------------------------------
 จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเพิ่มเติมที่เรียน ได้---------------------------------------
2. ผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน ได้---------------------------------------
3. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้---------------------------------------
4. ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้---------------------------------------

วันอนุมัติการจบ-----------------------------------------------------------------------------------------
วันออกจากโรงเรียน------------------------------------------------------------------------------------
สาเหตุที่ออกจากโรงเรียน-----------------------------------------------------------------------------

 ผลการประเมินระดับชาติ






คำอธิบายเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา







หมายเหตุ

รหัส/รายวิชา

หน
่วย

กิต


ผล
กา

รเ
รีย

น

รหัส/รายวิชา

ผล
กา

รเ
รีย

น

รหัส/รายวิชา

ผล
กา

รเ
รีย

น

(...........................................................)
นายทะเบียน

ผลการเรียนเฉลี่ย

รายกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ

ผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร
หน

่วย
กิต


รว

ม

ผล
กา

ร 
เร
ียน

เฉ
ลี่ย



หน
่วย

กิต


หน
่วย

กิต


๕



เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
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โรงเรียน.............................................................................................................................................................................
สังกัด.................................................................................................................................................................................
ตำบล/แขวง..........................................................................................ชื่อ..........................................................................
อำเภอ/เขต...........................................................................................ชื่อสกุล..................................................................
จังหวัด.................................................................................................เลขประจำตัวนักเรียน............................................................................
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา................................................................เลขประจำตัวประชาชน..........................................................................
วันเข้าเรียน..........................................................................................เกิดวันที่....................เดือน....................................พ.ศ.........................
โรงเรียนเดิม.........................................................................................เพศ.....................สัญชาติ.............................ศาสนา..............................
จังหวัด.................................................................................................ชื่อ-ชื่อสกุลบิดา......................................................................................
ชั้นเรียนสุดท้าย....................................................................................ชื่อ-ชื่อสกุลมารดา..................................................................................

ผลการเรียนรายวิชา
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รหัส/รายวิชา

หน
่วย

กิต


ผล
กา

รเ
รีย

น

รหัส/รายวิชา

ผล
กา

รเ
รีย

น

รหัส/รายวิชา

ผล
กา

รเ
รีย

น

(...........................................................)
นายทะเบียน

 ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 ปพ.1:พชุดที่...................เลขที่...................

ผลการเรียนเฉลี่ย
รายกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ

ผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร

หน
่วย

กิต


รว
ม

ผล
กา

ร

เร
ียน

เฉ
ลี่ย



หน
่วย

กิต


หน
่วย

กิต




1�� เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
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ปพ.1:พชุดที่.........................เลขที่.........................

ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน



กิจกรรม

เว
ลา


(ช
ั่วโ
มง

)

กิจกรรม กิจกรรม

ผล
กา

ร
ปร

ะเ
มิน



(...........................................................)

นายทะเบียน

  สรุปผลการประเมิน ผลการตัดสิน

1. จำนวนหน่วยกิตรายวิชาพื้นฐานที่เรียน......................ได้.................................................
 จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเพิ่มเติมที่เรียน.....................ได้.................................................
2. ผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน ได้.................................................
3. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้.................................................
4. ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้.................................................

วันอนุมัติการจบ-------------------------------------------------------------------------------------------------

วันออกจากโรงเรียน--------------------------------------------------------------------------------------------

สาเหตุที่ออกจากโรงเรียน-------------------------------------------------------------------------------------

ผลการประเมินระดับชาติ







คำอธิบายเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา













หมายเหตุ

เว
ลา


(ช
ั่วโ
มง

)
ผล

กา
ร

ปร
ะเ
มิน



เว
ลา


(ช
ั่วโ
มง

)
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กา
ร

ปร
ะเ
มิน



(...........................................................)

ผู้อำนวยการ/อาจารย์ใหญ่/ครูใหญ่
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เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ 1��

คำอธิบายการกรอกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

(ปพ.๑:พ)

 การกรอกข้อมูลในระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.๑ : พ) ให้กรอกข้อมูลต่าง ๆ ด้วยวิธีการเขียนหรือพิมพ์ด้วยพิมพ์ดีด หรือ
คอมพิวเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่ง เมื่อเลือกใช้วิธีการใดแล้วให้ใช้วิธีการนั้นตลอดทั้งแผ่น โดยให้ใช้หมึกสีดำ
หรือสีน้ำเงินเท่านั้น ตัวเลขที่กรอกใช้ตัวเลขฮินดูอารบิก ห้ามลบ หรือขูดข้อมูลที่กรอกไปแล้ว กรณีเขียนผิด
หรือต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ให้ขีดฆ่าข้อความที่เขียนผิดหรือข้อความที่ต้องการเปลี่ยนแปลง แล้วเขียน
ข้อความที่ถูกต้อง หรือข้อความที่ต้องการไว้ข้างบนด้วยหมึกสีแดง และให้นายทะเบียนลงนามกำกับไว้ วิธีการ
กรอกข้อมูลมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 ๑. ข้อมูลโรงเรียนและผู้เรียน

  ๑.๑ โรงเรียนให้กรอกชื่อเต็มของสถานศึกษาอย่างชัดเจน
  ๑.๒ สังกัด ให้กรอกชื่อหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาระดับกรม หรือหน่วยงานจัดการศึกษา
ตามการปกครองรูปแบบพิเศษ เช่น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครและสำนักการศึกษาเมืองพัทยาเป็นต้น
  ๑.๓ ตำบล/แขวง, อำเภอ/เขต, จังหวัด ให้กรอกชื่อเต็มของสถานที่อันเป็นที่ตั้งของสถานศึกษา
อย่างชัดเจน
  ๑.๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้สถานศึกษาทุกสังกัดกรอกชื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ที่สถานศึกษาตั้งอยู่
  ๑.๕ วันเข้าเรียน ให้กรอกเลขวันที่ ชื่อเดือน และเลข พ.ศ. ที่สถานศึกษารับผู้เรียนเข้าเรียน
ตามวันรับเข้าในทะเบียนนักเรียนเช่น๑๖พฤษภาคม๒๕๕๒
  ๑.๖ โรงเรียนเดิม ให้กรอกชื่อสถานศึกษาเดิมของผู้เรียน ตามที่ระบุในหลักฐานการศึกษา
ของผู้เรียนที่นำมาใช้สมัครเข้าเรียน
   กรณีที่๑ผู้เรียนไม่เคยเข้าเรียนในสถานศึกษาใดมาก่อน ไม่ต้องกรอกชื่อโรงเรียนเดิม
ให้ขีดเครื่องหมาย“-”
   กรณีที่๒ผู้เรียนเคยศึกษาอยู่ในสถานศึกษาอื่นมาก่อน ให้กรอกชื่อสถานศึกษาลำดับ
สุดท้ายที่ผู้เรียนลาออกตามหลักฐานระเบียนแสดงผลการเรียน(ปพ.๑)ที่นำมาแสดง
   กรณีที่๓ผู้เรียนศึกษาจากการศึกษาต่างรูปแบบ ถ้าศึกษาจากสถานศึกษานอกระบบ
ให้กรอกชื่อสถานศึกษานอกระบบที่เรียนและถ้าผู้เรียนศึกษาตามอัธยาศัยให้กรอก“ศึกษาตามอัธยาศัย”
  ๑.๗ จังหว ัด ให ้กรอกชื ่อจ ังหว ัดที ่ต ั ้งของสถานศึกษาเด ิม กรณีศ ึกษาตามอัธยาศัย
ให้กรอกชื่อจังหวัดที่ผู้เรียนได้รับการเทียบระดับตามที่ปรากฏในเอกสารการเทียบระดับการศึกษา ส่วนผู้เรียน
ที่ศึกษาตามอัธยาศัยแต่ยังไม่ได้รับเอกสารเทียบระดับการศึกษาใด ๆ ให้กรอกชื่อจังหวัดที่ผู้เรียนได้ลงทะเบียน
เป็นผู้ศึกษาตามอัธยาศัย
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  ๑.๘ ชั ้นเรียนสุดท้าย ให้กรอกระดับชั ้นเร ียนที ่ผู ้ เร ียนกำลังเร ียน หรือจบการศึกษาจาก
สถานศึกษาเดิมตามที่ปรากฏในหลักฐานการศึกษาที่ผู้เรียนนำมาแสดงเมื่อสมัครเข้าเรียนดังนี้
   กรณีที่๑สถานศึกษาเดิมออกเอกสารเมื่อผู้เรียนจบระดับการศึกษา ให้กรอกชั้นปีสุดท้าย
ของระดับการศึกษานั้น
   กรณีที่๒สถานศึกษาเดิมออกเอกสารเมื ่อผู ้เรียนเรียนจบปีการศึกษา (ไม่จบระดับ
การศึกษา)ให้กรอกชั้นปีที่ผู้เรียนเรียนจบปีการศึกษา
   กรณีที่ ๓ สถานศึกษาเดิมออกเอกสารให้ผู้เรียนที่ออกจากสถานศึกษาระหว่างปีการศึกษา
ให้กรอก“กำลังเรียนชั้น...............”(ระบุชั้นปีที่กำลังเรียนอยู่ขณะที่ลาออก)
   กรณีที่๔ผู้เรียนที่ไม่มีโรงเรียนเดิมให้ขีดเครื่องหมาย“-”
  ๑.๙ ชื่อ ชื่อสกุล ให้กรอกชื่อและชื่อสกุลของผู้เรียนอย่างชัดเจนพร้อมคำนำหน้าชื่อที่ถูกต้อง
ด้วยอักษรตัวบรรจงเช่นเด็กชายสุภาพเรียบร้อย,นางสาวมารยาทดีงามเป็นต้น
  ๑.๑๐เลขประจำตัวนักเรียน ให้กรอกเลขประจำตัวของผู ้เรียนที ่ระบุในทะเบียนนักเรียน
ของสถานศึกษา
  ๑.๑๑เลขประจำตัวประชาชน ให้กรอกเลขประจำตัวประชาชนของผู้เรียนจำนวน ๑๓ หลัก
โดยนำมาจากเลขในสำเนาทะเบียนบ้าน(ท.ร.๑๔)ของผู้เรียนเช่น๑๘๔๙๗๐๐๐๒๒๒๐๗เป็นต้น
  ๑.๑๒เกิดวันที่.....เดือน................พ.ศ. ........... ให้กรอกเลขวันที่ ชื่อเดือน และเลข พ.ศ.
ที่ผู้เรียนเกิดให้ถูกต้องตรงตามที่ระบุในทะเบียนนักเรียน
  ๑.๑๓เพศให้กรอก“ชาย”หรือ“หญิง”ตามเพศของผู้เรียนให้ตรงตามที่ระบุในทะเบียนนักเรียน
  ๑.๑๔สัญชาติให้กรอกสัญชาติของผู้เรียนที่ระบุในทะเบียนนักเรียน
  ๑.๑๕ศาสนาให้กรอกชื่อศาสนาที่ผู้เรียนนับถือเช่นพุทธอิสลามหรือคริสต์เป็นต้น
  ๑.๑๖ชื่อ-ชื่อสกุลบิดา, ชื่อ-ชื่อสกุลมารดา ให้กรอกชื่อบิดาและมารดาของผู้เรียนพร้อมนามสกุล
และคำนำหน้าที่ถูกต้องอย่างชัดเจนตามหลักฐานในทะเบียนนักเรียน กรณีไม่มีชื ่อบิดาและ/หรือชื่อมารดา
ในทะเบียนนักเรียน ให้ขีดเครื่องหมาย “-” ห้ามกรอกชื่อบิดาบุญธรรม หรือมารดาบุญธรรม หรือผู้ที่มิใช่บิดา
มารดาผู้ให้กำเนิดผู้เรียน 
 ๒. ผลการเรียนรายวิชา

  การกรอกข้อมูลในผลการเรียนรายวิชา จะกรอกครั้งเดียวเมื่อต้องการออกเอกสารทั้งกรณีผู้เรียน
จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖) หรือขอลาออกจากสถานศึกษา ข้อมูลผลการเรียนที่นำมากรอก
เป็นข้อมูลปัจจุบันในวันจัดทำเอกสารทั้งหมด ในขณะเดียวกันข้อมูลในเอกสารที่มอบให้ผู้เรียนจะต้องสมบูรณ์
ครบถ้วนและถูกต้องการกรอกข้อมูลในช่องตารางให้กรอกดังนี้
  ๒.๑ รหัส/รายวิชา ให้กรอก “ปีการศึกษา” ตามด้วยชั้นปี และ “ภาคเรียนที่” ที่เริ่มเรียนก่อน
แล้วจึงกรอกรหัสและชื่อรายวิชาพื้นฐาน/รายวิชาเพิ่มเติมที่ผู้เรียนเรียนในแต่ละภาคเรียน เรียงตามลำดับลงมา
การกรอกให้กรอกเรียงตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และเรียงตามลำดับจากสดมภ์ซ้ายมือไปขวามือ
  ๒.๒ หน่วยกิตให้กรอกตัวเลขจำนวนหน่วยกิตให้ตรงกับรายวิชานั้น
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 หน่วยกิต เป็นหน่วยตัวเลขบอกค่าปริมาณภาระงานในการเรียนแต่ละรายวิชา ซึ่งสะท้อนถึง

ปริมาณของมาตรฐานการเรียนรู้และกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผู้เรียนต้องปฏิบัติในแต่ละรายวิชา หน่วยกิต

คำนวณได้จากการนำจำนวนเวลาเรียนของรายวิชาหารด้วยจำนวนเวลา ๔๐ ชั ่วโมง (๑ หน่วยกิต  

มีค่าเท่ากับ ๔๐ ชั่วโมง) ดังนี้ 

 จำนวนหน่วยกิต = จำนวนเวลาเรียนของรายวิชา (นับเป็นชั่วโมง) 

     ๔๐ ชั่วโมง 

  ๒.๓ ผลการเรียน ให้กรอกผลการเรียนในสดมภ์ให้ตรงกับรหัส/รายวิชานั้น ๆ ผลการเรียน
ที่นำมากรอกจะต้องเป็นข้อมูลปัจจุบันในวันจัดทำเอกสาร เช่น รายวิชาใดที่ตัดสินผลการเรียนแล้วไม่ผ่าน
และยังไม่ได้แก้ไขให้กรอกผลการเรียนเดิม แต่ถ้าได้ซ่อมเสริมจนผ่านแล้วให้กรอกผลการเรียนที่ซ่อมเสริมแล้ว
หรือรายวิชาใดต้องเรียนซ้ำ และผู้เรียนได้เรียนซ้ำแล้วให้นำผลการเรียนซ้ำนั้นมากรอก สำหรับรายวิชาที่ผ่าน
ให้กรอกด้วยผลการเรียนที่ได้ตามปกติ
  ๒.๔ ผลการเรียนเฉลี่ยรายกลุ่มสาระการเรียนรู้

   - หน่วยกิตรวม ให้กรอกจำนวนหน่วยกิตรวมของทุกรายวิชาที ่ผู ้เรียนได้เรียนแล้ว
โดยจำแนกเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้
   - ผลการเรียนเฉลี่ย ให้กรอกผลการเรียนเฉลี่ยของทุกรายวิชาที่ผู ้เรียนได้เรียนแล้ว
โดยจำแนกการเฉลี่ยเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้
  ๒.๕ ผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร 
   - หน่วยกิตรวม ให้กรอกจำนวนหน่วยกิตรวมของทุกรายวิชาที ่ผู ้เรียนได้เรียนแล้ว
โดยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
   - ผลการเรียนเฉลี่ย ให้กรอกผลการเรียนเฉลี่ยของทุกรายวิชาที่ผู ้เรียนได้เรียนแล้ว
โดยรวมเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
 ๓. ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

  ๓.๑ กิจกรรม ให้กรอกปีการศึกษาและภาคเรียนที่ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรม ตามด้วยชื่อกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนที่ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมในปีนั้นเรียงลงมาตามลำดับ โดยเริ่มจากกิจกรรมแนะแนว กิจกรรม
นักเรียน (ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์/นักศึกษาวิชาทหาร หรือกิจกรรมชุมนุม/ชมรม
โดยระบุชื่อของชุมนุม/ชมรมให้ชัดเจน)และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
  ๓.๒ เวลา (ชั่วโมง) ให้กรอกจำนวนเวลาเรียนเป็นชั่วโมงของแต่ละกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตามที่สถานศึกษากำหนดและตรงกับชื่อกิจกรรมนั้นๆ
  ๓.๓ ผลการประเมิน ให้กรอกผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแต่ละกิจกรรม โดยกรอก
“ผ”สำหรับกิจกรรมที่ได้รับการประเมิน“ผ่าน”และกรอก“มผ”สำหรับกิจกรรมที่ได้รับการประเมิน“ไม่ผ่าน”
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 ๔. สรุปผล/ตัดสิน/อนุมัติผลการประเมิน

  ๔.๑ สรุปผลการประเมิน

   ๔.๑.๑ จำนวนหน่วยกิตรายวิชาพื้นฐานที่เรียน.........ได้........ ให้กรอกตัวเลขจำนวน
หน่วยกิตรวมทุกรายวิชาพื้นฐานที่เรียนมาแล้วกับจำนวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาพื้นฐานที่มีผลการประเมิน
ผ่านเกณฑ์ของสถานศึกษาตามข้อมูลปัจจุบันในวันจัดทำเอกสาร
   ๔.๑.๒ จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเพิ่มเติมที่เรียน..........ได้......... ให้กรอกตัวเลขจำนวน
หน่วยกิตรวมทุกรายวิชาเพิ่มเติมที่เรียนมาแล้วกับจำนวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาเพิ่มเติมที่มีผลการประเมิน
ผ่านเกณฑ์ของสถานศึกษาตามข้อมูลปัจจุบันในวันจัดทำเอกสาร
   ๔.๑.๓ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ให้กรอกผลการประเมิน
การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนของชั้นปีสุดท้าย“ดีเยี่ยม”หรือ“ดี”หรือ“ผ่าน”สำหรับผู้เรียนที่มีผลการประเมิน
การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ผ่านเกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของสถานศึกษา และเว้นว่าง
ไว้สำหรับผู้เรียนที่ยังไม่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
   ๔.๑.๔ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้กรอกผลการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของชั้นปีสุดท้าย “ดีเยี่ยม” หรือ “ดี” หรือ “ผ่าน” สำหรับผู้เรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ผ่านเกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของสถานศึกษา และเว้นว่างไว้สำหรับผู้เรียนที่ยัง
ไม่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
   ๔.๑.๕ ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้กรอกผลการประเมินกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน “ผ่าน” สำหรับผู้เรียนที่มีผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผ่านเกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายของสถานศึกษาและเว้นว่างไว้สำหรับผู้เรียนที่ยังไม่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  ๔.๒ ผลการตัดสิน ให้กรอกผลการตัดสินตามเกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
แต่ละเกณฑ์ดังนี้
   ก. กรอก“ผ่าน”เมื่อเกณฑ์นั้นได้รับการตัดสินแล้วได้“ผ่าน”
   ข. กรอก“ไม่ผ่าน”เมื่อเกณฑ์นั้นได้รับการตัดสินแล้วได้“ไม่ผ่าน”
   ค. เว้นว่างไว้เมื่อเกณฑ์นั้นยังไม่มีการตัดสิน
  ๔.๓ วันอนุมัติการจบ ให้กรอกเลขวันที่ ชื่อเดือน และเลขพ.ศ. ที่สถานศึกษาอนุมัติให้ผู้เรียน
จบการศึกษา ได้แก่ วันที่ผู ้บริหารสถานศึกษาลงนามตัดสินและอนุมัติผลการเรียนในแบบรายงานผู้สำเร็จ
การศึกษา (ปพ.๓) กรณีผู ้ เร ียนออกจากสถานศึกษาก่อนจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ให้ขีดเครื่องหมาย“-”
  ๔.๔ วันออกจากโรงเรียน ให้กรอกเลขวันที ่ ชื ่อเดือน และเลข พ.ศ. ที ่ผู ้เรียนออกจาก
สถานศึกษาตาม“วันจำหน่าย”ที่ระบุในทะเบียนนักเรียน
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  ๔.๕ สาเหตุที่ออกจากโรงเรียนให้กรอกดังนี้
   ก. กรณีผู ้เรียนจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้กรอก “จบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน” 
   ข. ผู้เรียนที่ออกจากสถานศึกษาในกรณีอื่นๆให้กรอก“ศึกษาต่อสถานศึกษาอื่น”
 ๕. ผลการประเมินระดับชาติ

  ให้กรอกผลการทดสอบระดับชาติของกระทรวงศึกษาธิการ หรือสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือหน่วยงานระดับชาติอื่น ๆ โดยกรอกชื่อแบบทดสอบ ชั้นที่สอบ รายวิชา และ
ผลการทดสอบให้ครบทุกรายวิชาที่เข้าสอบอย่างชัดเจน
 ๖. คำอธิบายเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา

  ให้กรอกเกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และคำอธิบายระดับผลการเรียน หรือรูปแบบ
การตัดสินที่สถานศึกษาใช้ในการตัดสินผลการเรียนรายวิชา การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

  ตัวอย่าง

  เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

  ๑) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม..........หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชา
พื้นฐาน๔๑หน่วยกิตและรายวิชาเพิ่มเติม..........หน่วยกิต
  ๒) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๗๗ หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชา
พื้นฐาน๔๑หน่วยกิตและรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า๓๖หน่วยกิต

  ๓) ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนระดับ“ผ่าน”ขึ้นไป
  ๔)ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับ“ผ่าน”ขึ้นไป
  ๕) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมิน“ผ่าน”ทุกกิจกรรม

  คำอธิบายระดับผลการประเมินรายวิชา
 คะแนน ระดับผลการเรียน ความหมาย คะแนน ระดับผลการเรียน ความหมาย

 ๘๐-๑๐๐ ๔ ดีเยี่ยม ๖๐-๖๔ ๒ ปานกลาง
 ๗๕-๗๙ ๓.๕ ดีมาก ๕๕-๕๙ ๑.๕ พอใช้
 ๗๐-๗๔ ๓ ดี ๕๐-๕๔ ๑ ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ
 ๖๕-๖๙ ๒.๕ ค่อนข้างดี ๐-๔๙ ๐ ต่ำกว่าเกณฑ์

 ๗. หมายเหตุ

  ให้กรอกข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนโดยให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา 





ประกาศนียบัตร
(ปพ.๒)



1�� เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
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❖	 แนวปฏิบัติในการจัดทำประกาศนียบัตร(ปพ.๒)

 ประกาศนียบัตร (ปพ.๒) เป็นเอกสารหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาที่สถานศึกษาออกให้กับผู้เรียน

ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ซึ่งเป็น

การจบการศึกษาภาคบังคับและชั้นมัธยมศึกษาปีที่๖ซึ่งเป็นการจบการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อแสดงวุฒิการศึกษา

และรับรองศักดิ ์และสิทธิ ์ของผู ้สำเร็จการศึกษา ผู ้เรียนสามารถนำไปใช้เป็นหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา

ของตน เพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อ สมัครเข้าทำงาน หรือเพื่อการอื่นใดที่ต้องแสดงวุฒิการศึกษา โดยใช้แบบพิมพ์

เอกสารที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดเท่านั้น

 ลักษณะของประกาศนียบัตร(ปพ.๒)

 ประกาศนียบัตร (ปพ.๒) สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

มี๒แบบได้แก่

 ๑. ประกาศนียบัตร สำหรับผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาภาคบังคับตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน(จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓)

 ๒. ประกาศนียบัตร สำหรับผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน(จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่๖)

	 การสั่งซื้อควบคุมและการจัดเก็บรักษาประกาศนียบัตร(ปพ.๒)

 หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตร (ปพ.๒) เป็นเอกสารหลักฐานที่สถานศึกษาทุกแห่ง

ทุกสังกัดในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจะต้องดำเนินการจัดทำให้เป็นแนวทางเดียวกัน โดยผู้อำนวยการสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อให้สถานศึกษาทุกแห่งทุกสังกัดในเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบ

โดยมีขั้นตอนการดำเนินการจำแนกเป็น๒กรณีตามแผนภาพที่๕.๒
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สถานศึกษาทำหนังสือขอซื้อแบบพิมพ์ต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 กรณีที่๑: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อ

 กรณีที่๒: สถานศึกษาได้รับมอบหมาย
เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อเอง*

ผอ.สพท.ทำหนังสือสั่งซื้อประกาศนียบัตร

ถึงองค์การค้าของสกสค.
ผอ.สพท.ทำหนังสือสั่งซื้อประกาศนียบัตร

ถึงองค์การค้าของสกสค.

โดยระบุชื่อ-นามสกุลบุคลากรของสพท.
ที่ได้รับมอบฉันทะให้เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อ

ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับมอบฉันทะนำบัตรประจำตัวประชาชน/
บัตรข้าราชการไปแสดงต่อองค์การค้าของ

สกสค.ด้วย

โดยระบุชื่อ-นามสกุลครู/บุคลากรของสถานศึกษา
ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อรับมอบฉันทะ
ทั้งนี้ให้ผู้ได้รับมอบฉันทะนำบัตรประจำตัวประชาชน/

บัตรข้าราชการไปแสดงต่อองค์การค้าของ
สกสค.ด้วย

ผู้รับมอบฉันทะของสพท.
นำแบบพิมพ์ลงบัญชีรับ-จ่าย

แบบพิมพ์ของสพท.

ผู้รับมอบฉันทะของสถานศึกษา
นำแบบพิมพ์ลงบัญชีรับ-จ่าย

แบบพิมพ์ของสพท.

สพท.แจ้งให้สถานศึกษามารับ
แบบพิมพ์ที่ได้สั่งซื้อไว้

ผู้รับมอบฉันทะของสถานศึกษา
นำแบบพิมพ์ลงบัญชีรับแบบพิมพ์

ของสถานศึกษาต่อไป

สถานศึกษานำแบบพิมพ์ลงบัญชี
รับแบบพิมพ์ของสถานศึกษาต่อไป

เมื่อได้รับแบบพิมพ์แล้ว

เมื่อได้รับแบบพิมพ์แล้ว

แผนภาพที่ ๕.๒ แสดงขั้นตอนการสั่งซื้อ ควบคุม และการจัดเก็บรักษาประกาศนียบัตร (ปพ.๒) 

* ถ้าสถานศึกษาต้องการดำเนินการสั่งซื้อเองให้ระบุชื่อครูหรือบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาในหนังสือขอซื้อแบบพิมพ์ด้วย 

 จากแผนภาพที่ ๕.๒ มีรายละเอียดขั้นตอนการสั่งซื้อ ควบคุม และการจัดเก็บรักษาหลักฐานแสดง

วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตร(ปพ.๒)ดังต่อไปนี้

 กรณีที่๑:สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อ

 ขั้นตอนที่๑ ผู้บริหารสถานศึกษาทำหนังสือแจ้งความประสงค์ขอซื้อประกาศนียบัตรถึงผู้อำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อให้สถานศึกษา



1�� เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

  กรณีสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ผู้บริหาร

สถานศึกษาทำหนังสือแสดงความต้องการจัดซื้อไปยังหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อหน่วยงานต้นสังกัดดำเนินการ

ขอซื้อแบบพิมพ์ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ตั้งอยู่ต่อไป

 ขั้นตอนที่๒ ผู ้อำนวยการสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาทำหนังสือสั ่งซื ้อประกาศนียบัตรถึง

องค์การค้าของสกสค.โดยระบุ

  ๒.๑ ชื่อบุคคลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับมอบฉันทะให้เป็นผู้ดำเนินการ

จัดซื้อโดยผู้ที่ได้รับมอบฉันทะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการไปแสดงด้วย

  ๒.๒ชนิดแบบพิมพ์ (ปพ.๒ : บ หรือ ปพ.๒ : พ) จำนวนแบบพิมพ์จำแนกเป็น

ระดับชั้นว่ามีระดับชั้นละกี่แผ่น

 ขั้นตอนที่๓ เมื่อผู้ได้รับมอบฉันทะรับแบบพิมพ์(ปพ.๒:บหรือปพ.๒:พ)แล้วให้นำแบบพิมพ์นั้น

มาควบคุมหมายเลขชุดที่เลขที่ในบัญชีการสั่งซื้อประกาศนียบัตรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 ขั้นตอนที่๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งให้สถานศึกษามารับประกาศนีบัตรที่ได้สั่งซื้อไว้

 ขั้นตอนที่๕ สถานศึกษานำประกาศนียบัตรมาควบคุมจำนวนแผ่นในบัญชีรับแบบพิมพ์ของ

สถานศึกษาและจัดเก็บรักษาไว้อย่างดีต่อไป

 กรณีที่๒:สถานศึกษาได้รับมอบหมายเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อเอง

 ขั้นตอนที่๑ ผู้บริหารสถานศึกษาทำหนังสือแจ้งความประสงค์ขอซื้อประกาศนียบัตร และแจ้ง

ขอดำเนินการจัดซื้อเองถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยระบุ

  ๑.๑ ช ื ่อ-นามสกุลครูหร ือบุคลากรของสถานศึกษาที ่ได ้ร ับมอบหมายให้เป ็น

ผู้ดำเนินการจัดซื้อโดยผู้ที่ได้รับมอบฉันทะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการไปแสดงด้วย

  ๑.๒ ชนิดแบบพิมพ์ (ปพ.๒ : บ หรือ ปพ.๒ : พ) จำนวนแบบพิมพ์ จำแนกเป็น

ระดับชั้นว่ามีระดับชั้นละกี่เล่ม

 ขั้นตอนที่๒ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทำหนังสือสั่งซื้อประกาศนียบัตรถึงองค์การค้า

ของสกสค.โดยระบุ

  ๒.๑ ชื่อ-นามสกุลของครูหรือบุคลากรของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมายขั้นตอนที่ ๑

เป็นผู้ได้รับมอบฉันทะดำเนินการจัดซื้อ

  ๒.๒ชื่อสถานศึกษาอำเภอจังหวัดลักษณะแบบพิมพ์จำนวนแบบพิมพ์จำแนกเป็น

ระดับชั้นว่ามีระดับชั้นละกี่แผ่น

 ขั้นตอนที่๓ เมื่อผู้ได้รับมอบฉันทะประกาศนียบัตรแล้ว ให้นำแบบพิมพ์นั้นมาควบคุมจำนวนแผ่น

ในบัญชีการสั่งซื้อของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาก่อน

 ขั้นตอนที่๔ สถานศึกษานำแบบพิมพ์มาควบคุมจำนวนแผ่นในบัญชีรับแบบพิมพ์ของสถานศึกษา

และจัดเก็บรักษาไว้อย่างดีต่อไป



เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ 1��

 เมื่อสถานศึกษาออกประกาศนียบัตรให้กับผู้เรียนผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว ให้จัดทำแบบรายงานการออก

ประกาศนียบัตร โดยจัดทำ ๒ ชุด เก็บรักษาไว้ที่สถานศึกษา ๑ ชุด และจัดส่งไปเก็บไว้ที่สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษา๑ชุดตามแบบรายงาน

 การออกประกาศนียบัตร(ปพ.๒)

 โรงเรียนจะต้องออกประกาศนีบัตร (ปพ.๒) ให้กับผู้เรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ (ชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ ๓) และผู้จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช ๒๕๕๑ ทุกคน โดยใช้แบบฟอร์มที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด สถานศึกษาต้องควบคุมการจัดทำ

การออกเอกสาร และการเก็บรักษาแบบฟอร์มของเอกสารให้ปลอดภัย อย่าให้เกิดชำรุด เสียหาย สูญหาย

หรือมีการนำไปออกให้กับผู ้เรียนในทางมิชอบ กรณีที ่ผู ้เรียนรับเอกสารไปแล้ว มีความประสงค์จะขอรับ

เอกสารนี้ใหม่ สถานศึกษาจะต้องออกใบแทนให้ โดยใช้แบบฟอร์มใบแทนประกาศนียบัตรที่มีลักษณะแตกต่าง

จากเอกสารจริงตามรูปแบบที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดทั้งนี้ในการออกประกาศนียบัตรต้องปฏิบัติดังนี้

 ๑. ให้สถานศึกษาออกประกาศนียบัตรให้ผู ้สำเร็จการศึกษาภาคบังคับและผู ้สำเร็จการศึกษา

ขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนทันทีที่สำเร็จการศึกษาตามแบบปพ.๒ : บหรือ

ปพ.๒:พพร้อมกำหนดวันเวลาในการรับประกาศนียบัตร

 ๒. ให้ผู ้ดำรงตำแหน่งผู ้บริหารสถานศึกษาและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน

เป็นผู้ลงนามในประกาศนียบัตรร่วมกัน

 กรณีสถานศึกษาเลิกล้มกิจการ ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งเก็บหลักฐานการศึกษา

ของสถานศึกษานั้นไว้เป็นผู้ลงนามในใบแทนประกาศนียบัตร

 ๓. กรณีผู้สำเร็จการศึกษาไม่ได้รับประกาศนียบัตรตามกำหนดเวลาที่สถานศึกษากำหนด ผู้สำเร็จ

การศึกษาต้องยื่นคำขอรับประกาศนียบัตรด้วยตนเองตามแบบคำร้อง

 การขอใบแทนประกาศนียบัตรกรณีสูญหายหรือเสียหาย

 กรณีประกาศนียบัตรที่ผู้สำเร็จการศึกษารับไปแล้วเกิดชำรุดหรือสูญหายให้สถานศึกษาออกใบแทน

ประกาศนียบัตรให้และเก็บค่าธรรมเนียมฉบับละ ๒๐ บาท ถ้าผู้สำเร็จการศึกษาขอรับเมื่อพ้นกำหนด ๑๐ ปี

นับแต่วันที่ออกประกาศนียบัตรให้เก็บค่าธรรมเนียมฉบับละ๓๐บาท

 การขอใบแทนประกาศนียบัตร ให้ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นผู้ยื่นคำร้องและขอรับใบแทนด้วยตนเอง

ที่สถานศึกษา กรณีสถานศึกษาเลิกกิจการ ให้ไปยื่นคำร้องที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่สถานศึกษาแห่งนั้น

เคยตั้งอยู่พร้อมหลักฐานเอกสารประกอบคำร้องดังนี้

 - กรณีประกาศนียบัตรสูญหาย ให้ไปแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที ่ แล้วนำใบแจ้งความไป

ประกอบคำร้องขอรับใบแทน

 - กรณีประกาศนียบัตรชำรุด ให้นำประกาศนียบัตรที่ชำรุดไปยื่นประกอบคำร้องขอรับใบแทน

ประกาศนียบัตรให้ใช้แบบพิมพ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด



1�0 เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

ปพ.๒ : บ 

เลขที่.................... 

ลงลายมือชื่อ

กระทรวงศึกษาธิการ 
ประกาศนียบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

..................................................................................................... 

 ............................................................................ ........................................................................... 

 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการ/อาจารย์ใหญ่/ครูใหญ่ 

  เกิดวันที่..............เดือน...................................พ.ศ. ............ 

              เป็นผู้สำเร็จการศึกษาภาคบังคับตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  โรงเรียน...................................................................... 

  อำเภอ/เขต.......................................จังหวัด................ 

  เมื่อวันที.่............เดือน.............................พ.ศ. ............. 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ตัวอย่าง



เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ 1�1

ปพ.๒ : พ 

เลขที่.................... 

กระทรวงศึกษาธิการ 
ประกาศนียบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

..................................................................................................... 

 ............................................................................ ........................................................................... 

 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการ/อาจารย์ใหญ่/ครูใหญ่ 

  เกิดวันที่..............เดือน...................................พ.ศ. ............. 

              เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  โรงเรียน...................................................................... 

  อำเภอ/เขต.......................................จังหวัด................ 

  เมื่อวันที.่............เดือน.............................พ.ศ. ............. 

ขอให้มีความสุขสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ตัวอย่าง

ลงลายมือชื่อ



1�� เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

คำอธิบายการกรอกประกาศนียบัตร(ปพ.๒)

 การกรอกรายการประกาศนียบัตร ให้เขียนหรือพิมพ์ด้วยหมึกสีดำให้ชัดเจน ห้ามใช้ปากกาลูกลื่น

ตัวอักษรที่กรอกต้องเป็นตัวอักษรที่บรรจงและสวยงาม ตัวเลขที่กรอกทุกแห่งให้ใช้เลขไทย ประกาศนียบัตร

ทุกฉบับต้องไม่มีรอยขูด ลบ แก้ หรือเติม และต้องระมัดระวังไม่ให้เปรอะเปื้อนจากการเขียน การพิมพ์ หรือ

เกิดความสกปรกจากเหตุใดเหตุหนึ่งการกรอกรายการประกาศนียบัตรให้กรอกดังนี้

 แบบพิมพ์ประกาศนียบัตรด้านหน้า

 ๑. เลขที่ ให้กรอกเลขที่ลำดับของประกาศนียบัตรที่ออกให้ผู ้เรียน โดยเจ้าหน้าที ่ทะเบียนของ

สถานศึกษาเป็นผู้ออกและให้เขียนเฉพาะเลขลำดับตามทะเบียนประกาศนียบัตรไม่ต้องลงพ.ศ.กำกับ

  หมายเหตุเมื่อออกประกาศนียบัตรครั้งใดให้เริ่มลำดับที่ประกาศนียบัตรใหม่ทุกครั้ง

 ๒. ชื่อ-ชื่อสกุล คำนำหน้าชื่อ เช่น เด็กชาย เด็กหญิง นาย นางสาว ยศ เช่น ร้อยตำรวจตรีหญิง

ร้อยเอก นาวาตรี ฐานันดรศักดิ์ เช่น หม่อมหลวง หม่อมราชวงศ์ หม่อมเจ้า ให้เขียนเต็ม ไม่ใช้อักษรย่อ

สำหรับคำนำหน้าชื ่อและฐานันดรศักดิ ์ ให้เขียนติดกันไปกับชื ่อ ส่วนยศกับชื ่อ หรือยศกับฐานันดรศักดิ ์

ชื่อกับชื่อสกุล ให้เว้นระยะห่างพองาม นามสกุลที่มีคำต่อท้าย เช่น ณ อยุธยา ณ ระนอง ให้เว้นวรรคเล็ก

ทั้งข้างหน้าและข้างหลังคำ“ณ”และต้องไม่ใช้“ฯ”(ไปยาลน้อย)

 ๓. เกิดวันที่ เดือนพ.ศ.ให้กรอกวัน เดือนปีเกิดของผู้เรียนให้ถูกต้องตรงตามสำเนาทะเบียนบ้าน

(ท.ร.๑๔)โดยกรอกวันที่และพ.ศ.เป็นตัวเลขชื่อเดือนให้เขียนเต็มไม่ใช้อักษรย่อ

 ๔. โรงเรียนให้กรอกชื่อสถานศึกษาที่ตัดสินและอนุมัติให้ผู้เรียนจบการศึกษา

 ๕. อำเภอ/เขต,จังหวัดให้กรอกชื่ออำเภอ/เขตและจังหวัดที่ตั้งของสถานศึกษา

 ๖. เมื่อวันที่ เดือนพ.ศ. ให้กรอกวัน เดือน ปีที่ผู้บริหารสถานศึกษาลงนามอนุมัติการจบการศึกษา

หรือจบหลักสูตรตามที่ระบุในแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓) โดยกรอกวันที่ และ พ.ศ. เป็นตัวเลข

ชื่อเดือนให้เขียนเต็มไม่ใช้อักษรย่อ

 ๗. การลงลายมือชื่อ ให้ผู ้บริหารสถานศึกษาและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ซึ่งดำรงตำแหน่งขณะที่ผู้เรียนสำเร็จการศึกษาเป็นผู้ลงนาม

 ๘. ให้ประทับตราสถานศึกษาบนลายมือชื่อของผู้บริหารสถานศึกษาโดยใช้ตราดุนหรือสีแดงชาด

 แบบพิมพ์ประกาศนียบัตรด้านหลัง

 ให้ผู้มีหน้าที่จัดทำประกาศนียบัตรและผู้รับประกาศนียบัตรลงลายมือชื่อตามรายการดังนี้

 ๑) ผู้เขียน/ผู้พิมพ์,ผู้ทาน,ผู้ตรวจ

 ๒) นายทะเบียน

 ๓) ผู้รับประกาศนียบัตร

 ๔) วันที่เดือนพ.ศ.ที่รับประกาศนียบัตร



เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ 1��

ใบแทนประกาศนียบัตร 

กระทรวงศึกษาธิการ โดยโรงเรียน.................................................................................... 

อำเภอ/เขต.............................................จังหวัด............................................................ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา............................................................................................ 

เอกสารสำคัญนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

................................................................................................................................ 

เกิดวันที่..........................เดือน....................................พ.ศ. .......................... 

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาภาคบังคับตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เมื่อวันที่..........................เดือน....................................พ.ศ. .......................... 

และได้รับประกาศนียบัตรเลขที่........................ไปแล้ว แต่เนื่องจากประกาศนียบัตรนั้น............... 

................................................................................................................................. 

จึงออกใบแทนประกาศนียบัตรนี้ให้ไว้เป็นสำคัญ 

 

  วันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ............ 

 

 

   .............................................. 

   (.............................................) 

   ผู้อำนวยการ/อาจารย์ใหญ่/ครูใหญ่ 

 ............................................... 

 นายทะเบียน 



1�� เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

ใบแทนประกาศนียบัตร 

กระทรวงศึกษาธิการ โดยโรงเรียน.................................................................................... 

อำเภอ/เขต.............................................จังหวัด............................................................ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา............................................................................................ 

เอกสารสำคัญนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

................................................................................................................................ 

เกิดวันที่..........................เดือน....................................พ.ศ. .......................... 

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เมื่อวันที่..........................เดือน....................................พ.ศ. .......................... 

และได้รับประกาศนียบัตรเลขที่........................ไปแล้ว แต่เนื่องจากประกาศนียบัตรนั้น............... 

................................................................................................................................. 

จึงออกใบแทนประกาศนียบัตรนี้ให้ไว้เป็นสำคัญ 

 

  วันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ............ 

 

 

   .............................................. 

   (.............................................) 

   ผู้อำนวยการ/อาจารย์ใหญ่/ครูใหญ่ 

 ............................................... 

 นายทะเบียน 



เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ 1��

คำอธิบายการกรอกใบแทนประกาศนียบัตร

 การกรอกใบแทนประกาศนียบัตร ให้กรอกด้วยการเขียนหรือพิมพ์ด้วยหมึกสีดำห้ามใช้ปากกาลูกลื่น
ตัวอักษรต้องเป็นแบบตัวบรรจงและสวยงาม ตัวเลขที่กรอกทุกแห่งให้ใช้เลขไทย ใบแทนประกาศนียบัตร
ทุกฉบับต้องไม่มีรอยขูด ลบ แก้ไข หรือเติม และต้องระมัดระวังไม่ให้เปรอะเปื้อนจากการเขียน การพิมพ์
หรือเกิดความสกปรกจากเหตุใดเหตุหนึ่งการกรอกรายการในใบแทนประกาศนียบัตรให้กรอกดังนี้
 ๑. โรงเรียนให้กรอกชื่อสถานศึกษาที่ตัดสินและอนุมัติให้ผู้เรียนจบการศึกษา
 ๒. อำเภอ/เขต,จังหวัดให้กรอกชื่ออำเภอ/เขตและจังหวัดที่ตั้งของสถานศึกษา
 ๓. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา...........ให้กรอกชื่อเขตพื้นที่การศึกษาที่สถานศึกษาตั้งอยู่
 ๔. เอกสารนี ้ให้ไว้เพื ่อแสดงว่า................ ให้กรอกชื ่อและชื ่อสกุลของผู ้เร ียนที ่ขอรับ
ใบแทนประกาศนียบัตรโดยปฏิบัติตามวิธีการกรอกชื่อและชื่อสกุลในประกาศนียบัตร
 ๕. เกิดวันที่......เดือน..........พ.ศ. .............ให้กรอกวัน เดือนปีเกิดของผู้เรียน ให้ถูกต้องตรงตาม
สำเนาทะเบียนบ้าน(ท.ร.๑๔)โดยกรอกวันที่และพ.ศ.เป็นตัวเลขชื่อเดือนให้เขียนเต็มไม่ใช้อักษรย่อ
 ๖. เมื่อวันที่.....เดือน...........พ.ศ. .............. ให้กรอกวัน เดือน ปี ที่ผู้เรียนได้รับอนุมัติให้จบ
การศึกษา หรือจบหลักสูตรตามที่ระบุในแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓) โดยกรอกวันที่ และ พ.ศ.
เป็นตัวเลขชื่อเดือนให้เขียนเต็มไม่ใช้อักษรย่อ
 ๗. ได้รับประกาศนียบัตรเลขที่........... ให้กรอกเลขที่ประกาศนียบัตรที่ผู้เรียนเคยรับไปแล้ว
ตามที่กรอกไว้ในแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา(ปพ.๓)
 ๘. แต่เนื ่องจากประกาศนียบัตรนั ้น........... ให้กรอก “ชำรุด” ในกรณีที ่ออกใบแทน
ประกาศนียบัตร เนื่องจากประกาศนียบัตรเดิมชำรุดและกรอก “สูญหาย” ในกรณีที่ออกใบแทนประกาศนียบัตร
เนื่องจากประกาศนียบัตรเดิมสูญหาย
 ๙. วันที่.....เดือน.............พ.ศ. ......... ให้กรอกวัน เดือน ปี ที่ผู้อำนวยการ หรืออาจารย์ใหญ่
หรือครูใหญ่ลงนามในใบแทนประกาศนียบัตร โดยกรอกวันที่ และปี พ.ศ. เป็นตัวเลข ชื่อเดือนให้เขียนเต็ม
ไม่ใช้อักษรย่อ
 ๑๐. ให้ผู้อำนวยการ หรืออาจารย์ใหญ่ หรือครูใหญ่ ที่ดำรงตำแหน่งในระหว่างที่ออกใบแทน
ประกาศนียบัตรลงนาม
 ๑๑. นายทะเบียนให้นายทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งในระหว่างที่ออกใบแทนประกาศนียบัตรลงนาม
 ๑๒. ให้ประทับตราสถานศึกษาบนลายมือชื่อของผู้บริหารสถานศึกษา(สีแดงชาด)



1�� เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

ลงลายมือชื่อ

 ....................................................ผู้เขียน/ผู้พิมพ์ ....................................................

 ....................................................ผู้ทาน (....................................................)

 ....................................................ผู้ตรวจ ผู้รับใบแทนประกาศนียบัตร

  วันที่.........เดือน.....................พ.ศ............

 เอกสารด้านหลัง

 ให้พิมพ์รายการเพื่อให้ผู้มีหน้าที่จัดทำใบแทนประกาศนียบัตรและผู้รับใบแทนประกาศนียบัตรลงนาม
ดังนี้




แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา
(ปพ.๓)



1�� เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

❖		แนวปฏิบัติในการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา(ปพ.๓)

 แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓) เป็นเอกสารอนุมัติการจบหลักสูตร โดยบันทึกรายชื่อและ

ข้อมูลของผู้จบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖) ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (ชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ ๓) และผู้จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช ๒๕๕๑ เป็นเอกสารสำหรับอนุมัติผลการเรียนให้ผู้เรียนเป็นผู้สำเร็จการศึกษา เป็นเอกสารสำหรับ

ตรวจสอบยืนยันและรับรองความสำเร็จและวุฒิการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษาแต่ละคน

 ลักษณะของแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา(ปพ.๓)

 ๑. แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา(ปพ.๓)จำแนกเป็น๓แบบคือ

  ๑.๑ แบบรายงานผู ้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ระดับ

ประถมศึกษา(ปพ.๓:ป)

  ๑.๒ แบบรายงานผู ้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น(ปพ.๓:บ)

  ๑.๓ แบบรายงานผู ้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย(ปพ.๓:พ)

 ๒. แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา(ปพ.๓)ทุกระดับมี๒ประเภทคือ

  ๒.๑ แบบพิมพ์ปกติ มีลักษณะเป็นแบบพิมพ์สมบูรณ์ ครบถ้วน สำหรับใช้กรอกข้อมูล

ด้วยการเขียนหรือพิมพ์ดีด

  ๒.๒ แบบพิมพ์สำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์ มีลักษณะเป็นกระดาษว่าง พิมพ์เฉพาะชื่อเอกสาร

และข้อมูลบางส่วนที่สำคัญ

	 การสั่งซื้อควบคุมและการจัดเก็บรักษาแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา(ปพ.๓)

 แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓) เป็นเอกสารหลักฐานที่สถานศึกษาทุกแห่งทุกสังกัดในระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐานจะต้องดำเนินการจัดทำให้เป็นแนวทางเดียวกัน สถานศึกษาสามารถสั่งซื้อโดยตรงได้ที่

องค์การค้าของสกสค.โดยหัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อ

 การจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา(ปพ.๓)สถานศึกษาระดับประถมศึกษาจัดทำครั้งละ๒ชุด

เก็บรักษาไว้ที่สถานศึกษา ๑ ชุด และส่งเก็บรักษาที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด ๑ ชุด สำหรับระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ให้จัดทำครั้งละ ๓ ชุด เก็บรักษาไว้ที่สถานศึกษา ๑ ชุด ส่งเก็บรักษาที่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด ๑ ชุด และส่งเก็บรักษาที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ๑ชุดภายในเวลา๓๐วันนับจากวันอนุมัติการจบการศึกษา โดยจะต้องเก็บรักษาแบบรายงาน

ผู้สำเร็จการศึกษา(ปพ.๓)ให้ปลอดภัยตลอดไปอย่าให้ชำรุดเสียหายหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลได้



เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ 1��

 หมายเหตุ

 ๑. กรณีสถานศึกษาจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓) สำหรับผู้เรียนจบไม่พร้อมรุ่นไม่ว่า

กรณีใดก็ตามในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สถานศึกษาต้องจัดทำรายงานเป็น

๓ ชุด เก็บรักษาไว้ที่สถานศึกษา ๑ ชุด ส่งเก็บรักษาที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัดของสถานศึกษา

๑ชุดและส่งเก็บรักษาที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ๑ชุดเช่นเดียวกัน

 ๒. กรณีข้อมูลในแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายที่เก็บรักษาไว้ที่หน่วยงานต่าง ๆ มีข้อมูลไม่ตรงกัน ให้ยึดข้อมูลในเอกสารหลักฐาน

ฉบับที่เก็บรักษาไว้ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง

 ๓. การขอแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓) ที่ได้ส่งไปยัง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว ให้สถานศึกษาดำเนินการตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ

ที่สพฐ.๖๑๘/๒๕๕๒เรื่องการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช๒๕๕๑

 การจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา(ปพ.๓)ให้สถานศึกษาดำเนินการดังต่อไปนี้

 ๑.แต่งตั้งนายทะเบียนของสถานศึกษาอย่างเป็นทางการ เพื่อรับผิดชอบการจัดทำแบบรายงาน

ผู้สำเร็จการศึกษา(ปพ.๓)และเอกสารสำคัญอื่นๆของสถานศึกษา

 ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓) เป็นคราว ๆ ไป

ประกอบด้วยผู้เขียน/ผู้พิมพ์ผู้ทานและผู้ตรวจดำเนินงานภายใต้การกำกับของนายทะเบียน

 ๓. คณะกรรมการในข้อ ๒ ต้องดำเนินการจัดทำโดยปฏิบัติตามคำชี้แจงการจัดทำแบบรายงาน

ผู้สำเร็จการศึกษา(ปพ.๓)

 ๔. เมื่อจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓) เสร็จเรียบร้อยแล้วให้กรรมการทุกคนและ

นายทะเบียนลงนามไว้ที่ด้านหน้าของเอกสารในช่องที่กำหนดไว้ทุกแผ่น ก่อนเสนอให้ผู้อำนวยการ หรืออาจารย์ใหญ่

หรือครูใหญ่แล้วแต่กรณีพิจารณาอนุมัติการจบหลักสูตร

 ๕. ผู ้อำนวยการ หรืออาจารย์ใหญ่ หรือครูใหญ่ ควรเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ

งานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓) ที่จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว

เพื่อความถูกต้องสมบูรณ์และรอบคอบก่อนลงนามอนุมัติผลการจบหลักสูตร

 ๖. สถานศึกษาต้องจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓) ตามแนวปฏิบัติข้างต้น เพื่อใช้เป็น

หลักฐานสำหรับตรวจสอบวุฒิทางการศึกษาของผู้จบการศึกษาต่อไป







แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับประถมศึกษา(ปพ.๓:ป)

และคำอธิบายการกรอก



1�� เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

ด้านหน้า
๑ ข้อมูลโรงเรียน

๒ ข้อมูลผู้เรียน

๔ ตรวจสอบ/อนุมัติ
การจบการศึกษา

ข้อมูลจำนวน
ผู้สำเร็จการศึกษา

ด้านหลัง

๒ ข้อมูลผู้เรียน

กระทรวงศึกษาธิการแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษา ปพ.3:ป

สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่......................ปีการศึกษา................................โรงเรียน........................................ หน้า..........

ตำบล/แขวง............................อำเภอ/เขต............................จังหวัด.............................สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา......................

ลำดับที่
ผลการประเมิน

รายวิชาพื้นฐาน

ผลการประเมิน
กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน

ผลการประเมิน
การอ่าน

คิดวิเคราะห์
และเขียน

ผลการประเมิน
คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์
หมายเหตุ

 เลขประจำตัวนักเรียน ชุดที่ปพ.1:ป ชื่อนักเรียน วันที่เดือน ชื่อ-ชื่อสกุลบิดา

เลขประจำตัวประชาชน เลขที่ปพ.1:ป ชื่อสกุลนักเรียน ปีเกิด ชื่อ-ชื่อสกุลมารดา

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา

 ชาย หญิง รวม

 ผู้เขียน/ผู้พิมพ์

 ผู้ทาน

 ผู้ตรวจ

 นายทะเบียน

( )
ผู้อำนวยการ/อาจารย์ใหญ่/ครูใหญ่

วันที่ 

ลำดับที่
ผลการประเมิน

รายวิชาพื้นฐาน

ผลการประเมิน
กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน

ผลการประเมิน
การอ่าน

คิดวิเคราะห์
และเขียน

ผลการประเมิน
คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์
หมายเหตุ

 เลขประจำตัวนักเรียน ชุดที่ปพ.1:ป ชื่อนักเรียน วันที่เดือน ชื่อ-ชื่อสกุลบิดา

เลขประจำตัวประชาชน เลขที่ปพ.1:ป ชื่อสกุลนักเรียน ปีเกิด ชื่อ-ชื่อสกุลมารดา

 แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่..............................ปีการศึกษา.............................. ปพ.3:ป

  หน้า..........

อนุมัติการจบการศึกษา

 แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษา(ปพ.๓:ป)

ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้

๓
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คำอธิบายการกรอกแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา(ปพ.๓:ป)

 การกรอกข้อมูลในแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประถมศึกษา ให้กรอกข้อมูลต่าง ๆ ด้วย

วิธีการเขียนหรือพิมพ์ด้วยพิมพ์ดีดหรือคอมพิวเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อเลือกใช้วิธีการใดแล้วให้ใช้วิธีการนั้น

ตลอดทุกหน้าทุกแผ่น โดยให้ใช้หมึกสีดำเท่านั้น กรณีใช้วิธีการเขียนห้ามใช้ปากกาลูกลื่น ตัวเลขที่กรอกควรใช้

ตัวเลขฮินดูอารบิก ห้ามลบหรือขูดข้อมูลที่กรอกไปแล้ว กรณีเขียนผิดหรือต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ให้ขีดฆ่า

ข้อความที่เขียนผิดหรือข้อความที่ต้องการเปลี่ยนแปลง แล้วเขียนข้อความที่ถูกต้องหรือข้อความที่ต้องการไว้ข้างบน

ด้วยหมึกสีแดงและให้ผู้บริหารสถานศึกษาลงนามกำกับไว้

 การกรอกรายการข้อมูลต่างๆให้ปฏิบัติดังนี้

 ๑. ข้อมูลโรงเรียน 

  ๑.๑ สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ ปีการศึกษา ให้กรอกภาคเรียนและปีการศึกษาที่สถานศึกษา

ตัดสินและอนุมัติผลการเรียนของผู้เรียน

  ๑.๒ โรงเรียน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้กรอกชื่อ

สถานศึกษาที่ตัดสินและอนุมัติให้ผู้เรียนสำเร็จการศึกษา สถานที่ตั้งของสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาที่สถานศึกษาตั้งอยู่

 ๒. ข้อมูลผู้เรียน

  ๒.๑ ลำดับที ่ ให้กรอกเลขลำดับผู ้เร ียนที ่ได้ร ับการตัดสินและอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา

ให้เริ่มจากลำดับที่๑ทุกครั้งที่ตัดสินและอนุมัติผลการเรียน

  ๒.๒ เลขประจำตัวนักเรียน ให้กรอกเลขประจำตัวนักเรียนของผู ้เรียนแต่ละคนที ่ได้รับ

การตัดสินและอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาตามที่ระบุในทะเบียนนักเรียนของสถานศึกษา ต้องเรียงลำดับผู้เรียน

ที่สำเร็จการศึกษาจากเลขจำนวนน้อยไปหาเลขจำนวนมากโดยกรอกที่บรรทัดบนของช่องที่กำหนด

  ๒.๓ เลขประจำตัวประชาชน ให้กรอกเลขประจำตัวประชาชนของผู้เรียนจำนวน ๑๓ หลัก

ให้ถูกต้องตรงตามสำเนาทะเบียนบ้าน(ท.ร.๑๔)โดยกรอกที่บรรทัดล่างของช่องที่กำหนด

  ๒.๔ ชุดที่ ปพ.๑ : ป/เลขที่ ปพ.๑ : ป ให้กรอกเลขชุดที่และเลขที่ของเอกสารระเบียนแสดง

ผลการเรียน(ปพ.๑:ป)ที่สถานศึกษาออกให้ผู้เรียนลำดับที่นั้นๆโดยกรอกเลขชุดที่บรรทัดบนและกรอกเลขที่

บรรทัดล่างของช่องที่กำหนด

  ๒.๕ ชื่อนักเรียน-ชื ่อสกุลนักเรียน ให้กรอกชื่อผู ้เรียนพร้อมคำนำหน้าชื ่อ-ชื ่อสกุลผู ้เรียน

โดยเขียนคำเต็มทั้งหมดให้กรอกชื่อที่บรรทัดบนและกรอกชื่อสกุลที่บรรทัดล่างของช่องที่กำหนด

  ๒.๖ วันที ่/เดือน/ปีเกิด ให้กรอกวัน เดือน ปีเกิดของผู ้เรียนให้ถูกต้องตรงตามที่ระบุไว้

ในทะเบียนนักเรียน โดยกรอกวันที่ และปีเกิดเป็นตัวเลขชื่อเดือนเป็นตัวอักษร ให้กรอกวันที่/เดือนที่บรรทัดบน

และกรอกปีเกิดที่บรรทัดล่างของช่องที่กำหนด

  ๒.๗ ชื ่อ-ชื ่อสกุลบิดา/ชื ่อ-ชื ่อสกุลมารดา ให้กรอกชื ่อพร้อมคำนำหน้าชื ่อ-ชื ่อสกุลบิดา/

ชื่อ-ชื่อสกุลมารดาของผู้เรียนโดยกำเนิด โดยเขียนคำเต็มทั้งหมด ให้กรอกชื่อ-ชื่อสกุลบิดาที่บรรทัดบน และ

กรอกชื่อ-ชื่อสกุลมารดาที่บรรทัดล่างของช่องที่กำหนด



1�� เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

  ๒.๘ ผลการประเมินรายวิชาพื้นฐาน ให้กรอกผลการประเมินรายวิชาพื้นฐานที่ได้รับการตัดสิน

ให้กรอกผลการประเมิน“ผ่านทุกรายวิชา”ที่ผู้เรียนได้รับการตัดสินจบระดับประถมศึกษา

  ๒.๙ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ให้กรอกข้อมูลผลการประเมินการอ่าน

คิดวิเคราะห์และเขียน“ดีเยี่ยม”หรือ“ดี”หรือ“ผ่าน”ที่ผู้เรียนได้รับการตัดสินจบระดับประถมศึกษา

  ๒.๑๐ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้กรอกข้อมูลผลการประเมินคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์“ดีเยี่ยม”หรือ“ดี”หรือ“ผ่าน”ที่ผู้เรียนได้รับการตัดสินจบระดับประถมศึกษา

  ๒.๑๑ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้กรอกผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

“ผ่าน”ที่ผู้เรียนปฏิบัติและได้รับการตัดสินจบระดับประถมศึกษา

  ๒.๑๒หมายเหตุ ให้กรอกข้อมูลของผู ้ เร ียนที ่ม ีการเปลี ่ยนแปลงและมีผลเกี ่ยวข้องกับ

การตรวจสอบยืนยันสถานภาพของผู้เรียน เช่น กรณีที่ผู้เรียนไม่มีหลักฐานตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร

หรือกรอกข้อมูลต่างๆที่กำหนดเพิ่มเติมในภายหลัง

 ๓. ข้อมูลจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา

  ๓.๑ จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ให้กรอกตัวเลขสรุปรวมจำนวนผู้เรียนที่สถานศึกษาตัดสิน

และอนุมัติให้จบการศึกษาในครั้งนั้นๆโดยจำแนกเป็นชายหญิงและจำนวนรวม

 ๔. ตรวจสอบ/อนุมัติการจบการศึกษา

  ๔.๑ ผู้เขียน/ผู้พิมพ์ ผู้ทาน ผู้ตรวจ และนายทะเบียน ให้ลงลายมือชื่อผู้มีส่วนร่วมในการจัดทำ

แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาในช่องที่กำหนดในแบบพิมพ์ทุกแผ่น

  ๔.๒ ผู้อำนวยการ/อาจารย์ใหญ่/ครูใหญ่ ผู้บริหารสถานศึกษาต้องลงลายมือชื่อเพื่อตัดสิน

และอนุมัติการจบการศึกษาในช่องที่กำหนดพร้อมกับกรอกเลขวันที่ ชื่อเดือน และเลขปี พ.ศ. ที่อนุมัติการจบ

การศึกษา(ไม่ใช่วันที่ที่ผู้บริหารสถานศึกษาลงนาม)

 เอกสารด้านหลัง

 ภาคเรียนที่/ปีการศึกษาให้กรอกภาคเรียนและปีการศึกษาที่สถานศึกษาตัดสินและอนุมัติผลการเรียน

ของผู้เรียนให้ตรงกับภาคเรียนที่/ปีการศึกษาที่กรอกไว้ด้านหน้า

 การขีดเส้นแดง ให้ขีดเส้นแดงยาวตลอดแนวนอนกลางช่องบรรทัด ถัดต่อจากผู้สำเร็จการศึกษา

คนสุดท้ายลงมา เพื่อมิให้มีการกรอกรายการผู้จบเพิ่มเติม และให้ผู้บริหารสถานศึกษาลงลายมือชื่อกำกับ

ไว้ใต้เส้น

 หน้า เมื่อกรอกรายการผู้เรียนที่ได้รับการตัดสินและอนุมัติให้จบการศึกษาในครั้งนั้น ๆ ครบทุกคนแล้ว

ให้กรอกเลขหน้าของแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓) ทุกหน้า โดยกรอกเรียงลำดับจากหน้าแรกจนถึง

หน้าสุดท้าย



เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ 1��

แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ปพ.๓:บ)

และคำอธิบายการกรอก



1�� เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

(ปพ.๓:บ)ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้

ด้านหน้า
ข้อมูลโรงเรียน

๒ ข้อมูลผู้เรียน

๔ ตรวจสอบ/อนุมัติ
การจบการศึกษา

ข้อมูลจำนวน
ผู้สำเร็จการศึกษา

ด้านหลัง

๒ ข้อมูลผู้เรียน

ลำดับที่
จำนวนหน่วยกิต
รายวิชาที่เรียน/ที่ได้

ผลการประเมิน
กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน

ผลการประเมิน
การอ่าน

คิดวิเคราะห์
และเขียน

ผลการประเมิน
คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์
หมายเหตุ

 เลขประจำตัวนักเรียน ชุดที่ปพ.1:บ ชื่อนักเรียน วันที่เดือน ชื่อ-ชื่อสกุลบิดา

เลขประจำตัวประชาชน เลขที่ปพ.1:บ ชื่อสกุลนักเรียน ปีเกิด ชื่อ-ชื่อสกุลมารดา

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา

 ชาย หญิง รวม

 ผู้เขียน/ผู้พิมพ์

 ผู้ทาน

 ผู้ตรวจ

 นายทะเบียน

( )
ผู้อำนวยการ/อาจารย์ใหญ่/ครูใหญ่

วันที่ 

ผลการประเมิน
กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน

ผลการประเมิน
การอ่าน

คิดวิเคราะห์
และเขียน

ผลการประเมิน
คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์
หมายเหตุ

 แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่..............................ปีการศึกษา.............................. ปพ.3:บ

  หน้า..........



ผลการเรียนเฉลี่ย
ตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต
รายวิชาที่เรียน/ที่ได้ลำดับที่

 เลขประจำตัวนักเรียน ชุดที่ปพ.1:บ ชื่อนักเรียน วันที่เดือน ชื่อ-ชื่อสกุลบิดา

เลขประจำตัวประชาชน เลขที่ปพ.1:บ ชื่อสกุลนักเรียน ปีเกิด ชื่อ-ชื่อสกุลมารดา

เลขที่
ปพ.2:บ

อนุมัติการจบการศึกษา

เลขที่
ปพ.2:บ

๑
กระทรวงศึกษาธิการแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนต้นปพ.3:บ

สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่......................ปีการศึกษา................................โรงเรียน........................................ หน้า..........

ตำบล/แขวง.............................อำเภอ/เขต.............................จังหวัด.............................สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา........................

๓

ผลการเรียนเฉลี่ย
ตลอดหลักสูตร



เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ 1��
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เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ 1�1

คำอธิบายการกรอกแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน้(ปพ.๓:บ)

 การกรอกข้อมูลในแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ให้กรอกข้อมูลต่าง ๆ

ด้วยวิธีการเขียนหรือพิมพ์ด้วยพิมพ์ดีด หรือคอมพิวเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่ง เมื่อเลือกใช้วิธีการใดแล้วให้ใช้วิธีการนั้น

ตลอดทุกหน้าทุกแผ่น โดยให้ใช้หมึกสีดำเท่านั้น กรณีใช้วิธีการเขียนห้ามใช้ปากกาลูกลื่น ตัวเลขที่กรอกควรใช้

ตัวเลขฮินดูอารบิก ห้ามลบ หรือขูดข้อมูลที ่กรอกไปแล้ว กรณีเขียนผิดหรือต้องการเปลี ่ยนแปลงข้อมูล

ให้ขีดฆ่าข้อความที่เขียนผิดหรือข้อความที่ต้องการเปลี่ยนแปลงแล้วเขียนข้อความที่ถูกต้องหรือข้อความ

ที่ต้องการไว้ข้างบนด้วยหมึกสีแดงและให้ผู้บริหารสถานศึกษาลงนามกำกับไว้

 การกรอกรายการข้อมูลต่างๆให้ปฏิบัติดังนี้

 ๑. ข้อมูลโรงเรียน

  ๑.๑ สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ ปีการศึกษา ให้กรอกภาคเรียนและปีการศึกษาที่สถานศึกษา

ตัดสินและอนุมัติผลการเรียนของผู้เรียน

  ๑.๒. โรงเรียน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้กรอกชื่อ

สถานศึกษาที่ตัดสินและอนุมัติให้ผู้เรียนสำเร็จการศึกษา สถานที่ตั้งของสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาที่สถานศึกษาตั้งอยู่

 ๒. ข้อมูลผู้เรียน

  ๒.๑ ลำดับที ่ ให้กรอกเลขลำดับผู ้เร ียนที ่ได้ร ับการตัดสินและอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา

ให้เริ่มจากลำดับที่๑ทุกครั้งที่ตัดสินและอนุมัติผลการเรียน

  ๒.๒ เลขประจำตัวนักเรียน ให้กรอกเลขประจำตัวนักเรียนของผู ้เรียนแต่ละคนที ่ได้รับ

การตัดสินและอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาตามที่ระบุในทะเบียนนักเรียนของสถานศึกษา ต้องเรียงลำดับผู้เรียน

ที่สำเร็จการศึกษาจากเลขจำนวนน้อยไปหาเลขจำนวนมากโดยกรอกที่บรรทัดบนของช่องที่กำหนด

  ๒.๓ เลขประจำตัวประชาชน ให้กรอกเลขประจำตัวประชาชนของผู้เรียนจำนวน ๑๓ หลัก

ให้ถูกต้องตรงตามสำเนาทะเบียนบ้าน(ท.ร.๑๔)โดยกรอกที่บรรทัดล่างของช่องที่กำหนด

  ๒.๔ ชุดที่ ปพ.๑ : บ และเลขที่ ปพ.๑ : บ ให้กรอกเลขชุดที่และเลขที่ของเอกสารระเบียน

แสดงผลการเรียน (ปพ.๑ : บ) ที่สถานศึกษาออกให้ผู ้เรียนลำดับที่นั ้น ๆ โดยกรอกเลขชุดที่บรรทัดบน

และกรอกเลขที่บรรทัดล่างของช่องที่กำหนด

  ๒.๕ เลขที่ปพ.๒:บให้กรอกเลขที่ประกาศนียบัตร(ปพ.๒:บ)ที่ออกให้ผู้เรียนลำดับที่นั้นๆ

  ๒.๖ ชื ่อนักเรียน-ชื ่อสกุลนักเรียน ให้กรอกชื่อผู ้เรียนพร้อมคำนำหน้าชื ่อ-ชื ่อสกุลผู ้เรียน

โดยเขียนคำเต็มทั้งหมดให้กรอกชื่อที่บรรทัดบนและกรอกชื่อสกุลที่บรรทัดล่างของช่องที่กำหนด

  ๒.๗ วันที ่/เดือน/ปีเกิด ให้กรอกวัน เดือน ปีเกิดของผู ้เรียนให้ถูกต้องตรงตามที่ระบุไว้

ในทะเบียนนักเรียน โดยกรอกวันที่ และปีเกิดเป็นตัวเลขชื่อเดือนเป็นตัวอักษร ให้กรอกวันที่/เดือนที่บรรทัดบน

และกรอกปีเกิดที่บรรทัดล่างของช่องที่กำหนด  



1�� เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

  ๒.๘ ชื ่อ-ชื ่อสกุลบิดา/ชื ่อ-ชื ่อสกุลมารดา ให้กรอกชื ่อพร้อมคำนำหน้าชื ่อ-ชื ่อสกุลบิดา/

ชื่อ-ชื่อสกุลมารดาของผู้เรียนโดยกำเนิด โดยเขียนคำเต็มทั้งหมด ให้กรอกชื่อ-ชื่อสกุลบิดาที่บรรทัดบน และ

กรอกชื่อ-ชื่อสกุลมารดาที่บรรทัดล่างของช่องที่กำหนด

  ๒.๙ จำนวนหน่วยกิตรายวิชาที ่เรียน/ที ่ได้ และผลการเรียนเฉลี ่ยตลอดหลักสูตร ให้กรอก

จำนวนหน่วยกิตรวมของทุกรายวิชาพื้นฐานและทุกรายวิชาเพิ่มเติมที่ผู้เรียนเรียนและที่ผู้เรียนได้ที่บรรทัดบน

และกรอกผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรที่บรรทัดล่างของช่องที่กำหนด

  ๒.๑๐ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ให้กรอกผลการประเมินการอ่าน

คิดวิเคราะห์และเขียน“ดีเยี่ยม”หรือ“ดี”หรือ“ผ่าน”ที่ผู้เรียนได้รับการตัดสินเมื่อจบระดับการศึกษา

  ๒.๑๑ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้กรอกผลการประเมินคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์“ดีเยี่ยม”หรือ“ดี”หรือ“ผ่าน”ซึ่งผู้เรียนได้รับการตัดสินเมื่อจบระดับการศึกษา

  ๒.๑๒ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้กรอกผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรวม

“ผ่าน”ที่ผู้เรียนได้รับการตัดสินเมื่อจบระดับการศึกษา

  ๒.๑๓หมายเหตุ ให้กรอกข้อมูลของผู ้ เร ียนที ่ม ีการเปลี ่ยนแปลงและมีผลเกี ่ยวข้องกับ

การตรวจสอบยืนยันสถานภาพของผู้เรียน เช่น กรณีที่ผู้เรียนไม่มีหลักฐานตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร

หรือกรอกข้อมูลต่างๆที่กำหนดเพิ่มเติมในภายหลัง

 ๓. ข้อมูลจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา

  ๓.๑ จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ให้กรอกตัวเลขสรุปรวมจำนวนผู้เรียนที่สถานศึกษาตัดสิน

และอนุมัติให้จบการศึกษาในครั้งนั้นๆจำแนกเป็นชายหญิงและจำนวนรวม

 ๔. ตรวจสอบ/อนุมัติการจบการศึกษา

  ๔.๑ ผู้เขียน/ผู้พิมพ์ผู้ทานผู้ตรวจและนายทะเบียนให้ลงลายมือชื่อผู้มีส่วนร่วมในการจัดทำ

แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาในช่องที่กำหนดในแบบพิมพ์ทุกแผ่น

  ๔.๒  ผู้อำนวยการ/อาจารย์ใหญ่/ครูใหญ่ ผู้บริหารสถานศึกษาต้องลงลายมือชื่อเพื่อตัดสิน

และอนุมัติการจบการศึกษาในช่องที่กำหนดพร้อมกับกรอกเลขวันที่ ชื่อเดือน และเลขปี พ.ศ. ที่อนุมัติการจบ

การศึกษา(ไม่ใช่วันที่ที่ผู้บริหารสถานศึกษาลงนาม)

 เอกสารด้านหลัง

 ภาคเรียนที่/ปีการศึกษาให้กรอกภาคเรียนและปีการศึกษาที่สถานศึกษาตัดสินและอนุมัติผลการเรียน

ของผู้เรียนให้ตรงกับภาคเรียนที่/ปีการศึกษาที่กรอกไว้ด้านหน้า

 การขีดเส้นแดง ให้ขีดเส้นแดงยาวตลอดแนวนอนกลางช่องบรรทัด ถัดต่อจากผู้สำเร็จการศึกษา

คนสุดท้ายลงมา เพื่อมิให้มีการกรอกรายการผู้จบเพิ่มเติม และให้ผู้บริหารสถานศึกษาลงลายมือชื่อกำกับ

ไว้ใต้เส้น

 หน้า เมื่อกรอกรายการผู้เรียนที่ได้รับการตัดสินและอนุมัติให้จบการศึกษาในครั้งนั้น ๆ ครบทุกคนแล้ว

ให้กรอกเลขหน้าของแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓) ทุกหน้า โดยกรอกเรียงลำดับจากหน้าแรกจนถึง

หน้าสุดท้าย



แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ปพ.๓:พ)

และคำอธิบายการกรอก



1�� เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย(ปพ.3:พ)ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้

ด้านหน้า
ข้อมูลโรงเรียน

๒ ข้อมูลผู้เรียน

๔ ตรวจสอบ/อนุมัติ
การจบการศึกษา

ข้อมูลจำนวน
ผู้สำเร็จการศึกษา

ด้านหลัง

๒ ข้อมูลผู้เรียน

ลำดับที่
จำนวนหน่วยกิต
รายวิชาที่เรียน/ที่ได้

ผลการประเมิน
กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน

ผลการประเมิน
การอ่าน

คิดวิเคราะห์
และเขียน

ผลการประเมิน
คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์
หมายเหตุ

 เลขประจำตัวนักเรียน ชุดที่ปพ.1:พ ชื่อนักเรียน วันที่เดือน ชื่อ-ชื่อสกุลบิดา

เลขประจำตัวประชาชน เลขที่ปพ.1:พ ชื่อสกุลนักเรียน ปีเกิด ชื่อ-ชื่อสกุลมารดา

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา

 ชาย หญิง รวม

 ผู้เขียน/ผู้พิมพ์

 ผู้ทาน

 ผู้ตรวจ

 นายทะเบียน

( )
ผู้อำนวยการ/อาจารย์ใหญ่/ครูใหญ่

วันที่ 

ผลการประเมิน
กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน

ผลการประเมิน
การอ่าน

คิดวิเคราะห์
และเขียน

ผลการประเมิน
คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์
หมายเหตุ

 แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่..............................ปีการศึกษา.............................. ปพ.3:พ

  หน้า..........

 จำนวนหน่วยกิต
รายวิชาที่เรียน/ที่ได้ลำดับที่

 เลขประจำตัวนักเรียน ชุดที่ปพ.1:พ ชื่อนักเรียน วันที่เดือน ชื่อ-ชื่อสกุลบิดา

เลขประจำตัวประชาชน เลขที่ปพ.1:พ ชื่อสกุลนักเรียน ปีเกิด ชื่อ-ชื่อสกุลมารดา

เลขที่
ปพ.2:พ

อนุมัติการจบหลักสูตร

เลขที่
ปพ.2:พ

๑
กระทรวงศึกษาธิการแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปพ.3:พ

สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่......................ปีการศึกษา................................โรงเรียน........................................ หน้า..........

ตำบล/แขวง.............................อำเภอ/เขต.............................จังหวัด..............................สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา..........................

๓

ผลการเรียนเฉลี่ย
ตลอดหลักสูตร

ผลการเรียนเฉลี่ย
ตลอดหลักสูตร



เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ 1��
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1�� เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
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เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ 1��

คำอธิบายการกรอกแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ปพ.๓:พ)

 การกรอกข้อมูลในแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้กรอกข้อมูลต่าง ๆ

ด้วยวิธีการเขียนหรือพิมพ์ด้วยพิมพ์ดีดหรือคอมพิวเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อเลือกใช้วิธีการใดแล้วให้ใช้วิธีการ

นั้นตลอดทุกหน้าทุกแผ่นโดยให้ใช้หมึกสีดำเท่านั้นกรณีใช้วิธีการเขียนห้ามใช้ปากกาลูกลื่นตัวเลขที่กรอกควรใช้

ตัวเลขฮินดูอารบิก ห้ามลบ หรือขูดข้อมูลที ่กรอกไปแล้ว กรณีเขียนผิดหรือต้องการเปลี ่ยนแปลงข้อมูล

ให้ขีดฆ่าข้อความที่เขียนผิดหรือข้อความที่ต้องการเปลี่ยนแปลงแล้วเขียนข้อความที่ถูกต้องหรือข้อความ

ที่ต้องการไว้ข้างบนด้วยหมึกสีแดงและให้ผู้บริหารสถานศึกษาลงนามกำกับไว้

 การกรอกรายการข้อมูลต่างๆให้ปฏิบัติดังนี้

 ๑. ข้อมูลโรงเรียน

  ๑.๑ สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ ปีการศึกษา ให้กรอกภาคเรียนและปีการศึกษาที่สถานศึกษา

ตัดสินและอนุมัติผลการเรียนของผู้เรียน

  ๑.๒. โรงเรียน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้กรอกชื่อ

สถานศึกษาที่ตัดสินและอนุมัติให้ผู้เรียนสำเร็จการศึกษา สถานที่ตั้งของสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาที่สถานศึกษาตั้งอยู่

 ๒. ข้อมูลผู้เรียน

  ๒.๑ ลำดับที ่ ให้กรอกเลขลำดับผู ้เร ียนที ่ได้ร ับการตัดสินและอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา

ให้เริ่มจากลำดับที่๑ทุกครั้งที่ตัดสินและอนุมัติผลการเรียน

  ๒.๒ เลขประจำตัวนักเรียน ให้กรอกเลขประจำตัวนักเรียนของผู ้เรียนแต่ละคนที ่ได้รับ

การตัดสินและอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาตามที่ระบุในทะเบียนนักเรียนของสถานศึกษา ต้องเรียงลำดับผู้เรียน

ที่สำเร็จการศึกษาจากเลขจำนวนน้อยไปหาเลขจำนวนมากโดยกรอกที่บรรทัดบนของช่องที่กำหนด

  ๒.๓ เลขประจำตัวประชาชน ให้กรอกเลขประจำตัวประชาชนของผู้เรียนจำนวน ๑๓ หลัก

ให้ถูกต้องตรงตามสำเนาทะเบียนบ้าน(ท.ร.๑๔)โดยกรอกที่บรรทัดล่างของช่องที่กำหนด

  ๒.๔ ชุดที่ ปพ.๑ : พ และเลขที่ ปพ.๑ : พ ให้กรอกเลขชุดที่และเลขที่ของเอกสารระเบียน

แสดงผลการเรียน (ปพ.๑ : พ) ที่สถานศึกษาออกให้ผู ้เรียนลำดับที่นั ้น ๆ โดยกรอกเลขชุดที่บรรทัดบน

และกรอกเลขที่บรรทัดล่างของช่องที่กำหนด

  ๒.๕ เลขที่ปพ.๒:พให้กรอกเลขที่ประกาศนียบัตร(ปพ.๒:พ)ที่ออกให้ผู้เรียนลำดับที่นั้นๆ

  ๒.๖ ชื ่อนักเรียน-ชื ่อสกุลนักเรียน ให้กรอกชื่อผู ้เรียนพร้อมคำนำหน้าชื ่อ-ชื ่อสกุลผู ้เรียน

โดยเขียนคำเต็มทั้งหมดให้กรอกชื่อที่บรรทัดบนและกรอกชื่อสกุลที่บรรทัดล่างของช่องที่กำหนด

  ๒.๗ วันที ่/เดือน/ปีเกิด ให้กรอกวัน เดือน ปีเกิดของผู ้เรียนให้ถูกต้องตรงตามที่ระบุไว้

ในทะเบียนนักเรียน ให้กรอกวันที่ และปีเกิดเป็นตัวเลข ชื่อเดือนเป็นตัวอักษร ให้กรอกวันที่/เดือนที่บรรทัดบน

และกรอกปีเกิดที่บรรทัดล่าง



1�� เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

  ๒.๘ ชื ่อ-ชื ่อสกุลบิดา/ชื ่อ-ชื ่อสกุลมารดา ให้กรอกชื ่อพร้อมคำนำหน้าชื ่อ-ชื ่อสกุลบิดา/

ชื่อ-ชื่อสกุลมารดาของผู้เรียนโดยกำเนิด โดยเขียนคำเต็มทั้งหมด ให้กรอกชื่อ-ชื่อสกุลบิดาที่บรรทัดบน และ

กรอกชื่อ-ชื่อสกุลมารดาที่บรรทัดล่างของช่องที่กำหนด

  ๒.๙ จำนวนหน่วยกิตรายวิชาที ่เรียน/ที ่ได้ และผลการเรียนเฉลี ่ยตลอดหลักสูตร ให้กรอก

จำนวนหน่วยกิตรวมของทุกรายวิชาพื้นฐานและทุกรายวิชาเพิ่มเติมที่ผู้เรียนเรียนและที่ผู้เรียนได้ที่บรรทัดบน

และกรอกผลการเรียนเฉลี่ยที่บรรทัดล่างของช่องที่กำหนด

  ๒.๑๐ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ให้กรอกผลการประเมินการอ่าน

คิดวิเคราะห์และเขียน“ดีเยี่ยม”หรือ“ดี”หรือ“ผ่าน”ที่ผู้เรียนได้รับการตัดสินเมื่อจบระดับการศึกษา

  ๒.๑๑ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้กรอกผลการประเมินคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์“ดีเยี่ยม”หรือ“ดี”หรือ“ผ่าน”ที่ผู้เรียนได้รับการตัดสินเมื่อจบระดับการศึกษา

  ๒.๑๒ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้กรอกผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

“ผ่าน”ที่ผู้เรียนได้รับการตัดสินเมื่อจบระดับการศึกษา

  ๒.๑๓หมายเหตุ ให้กรอกข้อมูลของผู ้ เร ียนที ่ม ีการเปลี ่ยนแปลงและมีผลเกี ่ยวข้องกับ

การตรวจสอบยืนยันสถานภาพของผู้เรียน เช่น กรณีที่ผู้เรียนไม่มีหลักฐานตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร

หรือกรอกข้อมูลต่างๆที่กำหนดเพิ่มเติมในภายหลัง

 ๓. ข้อมูลจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา

  ๓.๑ จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ให้กรอกตัวเลขสรุปรวมจำนวนผู้เรียนที่สถานศึกษาตัดสิน

และอนุมัติให้จบการศึกษาในครั้งนั้นๆจำแนกเป็นชายหญิงและจำนวนรวม

 ๔. ตรวจสอบ/อนุมัติการจบการศึกษา

  ๔.๑ ผู้เขียน/ผู้พิมพ์ผู้ทานผู้ตรวจและนายทะเบียนให้ลงลายมือชื่อผู้มีส่วนร่วมในการจัดทำ

แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาในช่องที่กำหนดในแบบพิมพ์ทุกแผ่น

  ๔.๒ ผู้อำนวยการ/อาจารย์ใหญ่/ครูใหญ่ผู้บริหารสถานศึกษาต้องลงลายมือชื่อเพื่อตัดสิน

และอนุมัติการจบการศึกษาในช่องที่กำหนดพร้อมกับกรอกเลขวันที่ ชื่อเดือน และเลขปี พ.ศ. ที่อนุมัติการจบ

การศึกษา(ไม่ใช่วันที่ที่ผู้บริหารสถานศึกษาลงนาม)

 เอกสารด้านหลัง

 ภาคเรียนที่/ปีการศึกษา ให้กรอกภาคเรียนและปีการศึกษาที่สถานศึกษาตัดสินและอนุมัติผลการเรียน

ของผู้เรียนให้ตรงกับภาคเรียนที่/ปีการศึกษาที่กรอกไว้ด้านหน้า

 การขีดเส้นแดง ให้ขีดเส้นแดงยาวตลอดแนวนอนกลางช่องบรรทัด ถัดต่อจากผู้สำเร็จการศึกษา

คนสุดท้ายลงมา เพื่อมิให้มีการกรอกรายการผู้จบเพิ่มเติม และให้ผู้บริหารสถานศึกษาลงลายมือชื่อกำกับ

ไว้ใต้เส้น

 หน้า เมื่อกรอกรายการผู้เรียนที่ได้รับการตัดสินและอนุมัติให้จบการศึกษาในครั้งนั้น ๆ ครบทุกคนแล้ว

ให้กรอกเลขหน้าของแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓) ทุกหน้า โดยกรอกเรียงลำดับจากหน้าแรกจนถึง

หน้าสุดท้าย
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ผลการเรียนรายวิชา



 ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษา 

 ปพ.1:ปชุดที่.............เลขที่.............

ตัวอย่างการกรอกข้อมูลระเบียนแสดงผลการเรียน(ปพ.1:ป)

รหัส/รายวิชา เว
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น
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)
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ลา


(ช
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)

ผล
กา

รเ
รีย

น

ปีการศึกษา2552ประถมศึกษาปีที่1   อ13101ภาษาอังกฤษ 40 3 พ16101สุขศึกษาและพลศึกษา 80 4
รายวิชาพื้นฐาน   รายวิชาเพิ่มเติม   ศ16101ศิลปะ 80 4
ท11101ภาษาไทย 200 4 ท13201ทักษะการอ่าน 40 3 ง16101การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 4
ค11101คณิตศาสตร์ 200 4 ปีการศึกษา2555ประถมศึกษาปีที่4   อ16101ภาษาอังกฤษ 40 4
ว11101วิทยาศาสตร์ 80 4 รายวิชาพื้นฐาน   รายวิชาเพิ่มเติม
ส11101สังคมศึกษาฯ 80 4 ท14101ภาษาไทย 200 2.5 ค16201ทักษะการคิด 40 4
ส11102ประวัติศาสตร์ 40 4 ค14101คณิตศาสตร์ 200 2.5
พ11101สุขศึกษาและพลศึกษา 80 4 ว14101วิทยาศาสตร์ 80 2.5
ศ11101ศิลปะ 80 4 ส14101สังคมศึกษาฯ 80 2.5
ง11101การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 4 ส14102ประวัติศาสตร์ 40 2.5
อ11101ภาษาอังกฤษ 40 4 พ14101สุขศึกษาและพลศึกษา 80 2.5
รายวิชาเพิ่มเติม   ศ14101ศิลปะ 80 2.5
ท11201ทักษะการอ่าน 40 4 ง14101การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 2.5
ปีการศึกษา2553ประถมศึกษาปีที่2   อ14101ภาษาอังกฤษ 40 2.5
รายวิชาพื้นฐาน   รายวิชาเพิ่มเติม
ท12101ภาษาไทย 200 3.5 ค14201ทักษะการคิด 40 2.5
ค12101คณิตศาสตร์ 200 3.5 ปีการศึกษา2556ประถมศึกษาปีที่5
ว12101วิทยาศาสตร์ 80 3.5 รายวิชาพื้นฐาน
ส12101สังคมศึกษาฯ 80 3.5 ท15101ภาษาไทย 200 2
ส12102ประวัติศาสตร์ 40 3.5 ค15101คณิตศาสตร์ 200 2
พ12101สุขศึกษาและพลศึกษา 80 3.5 ว15101วิทยาศาสตร์ 80 2
ศ12101ศิลปะ 80 3.5 ส15101สังคมศึกษาฯ 80 2
ง12101การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 3.5 ส15102ประวัติศาสตร์ 40 2
อ12101ภาษาอังกฤษ 40 3.5 พ15101สุขศึกษาและพลศึกษา 80 2
รายวิชาเพิ่มเติม   ศ15101ศิลปะ 80 2
ท12201ทักษะการอ่าน 40 3.5 ง15101การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 2
ปีการศึกษา2554ประถมศึกษาปีที่3   อ15101ภาษาอังกฤษ 40 2
รายวิชาพื้นฐาน   รายวิชาเพิ่มเติม
ท13101ภาษาไทย 200 3 ค15201ทักษะการคิด 40 2
ค13101คณิตศาสตร์ 200 3 ปีการศึกษา2557ประถมศึกษาปีที่6
ว13101วิทยาศาสตร์ 80 3 รายวิชาพื้นฐาน
ส13101สังคมศึกษาฯ 80 3 ท16101ภาษาไทย 200 4
ส13102ประวัติศาสตร์ 40 3 ค16101คณิตศาสตร์ 200 4
พ13101สุขศึกษาและพลศึกษา 80 3 ว16101วิทยาศาสตร์ 80 4
ศ13101ศิลปะ 80 3 ส16101สังคมศึกษาฯ 80 4
ง13101การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 3 ส16102ประวัติศาสตร์ 40 4

บ้านหลักสูตร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หนองปรือ เด็กชายมานะ
บางละมุง สุขดี
ชลบุรี  00001
ชลบุรีเขต3 3-4603-00041-86-2
16พฤษภาคม25505กุมภาพันธ์ 2546
- ชายไทยพุทธ
-  นายพิชัยสุขดี
-  นางพิสมัยสุขดี

(................................................................................)

นายทะเบียน

3™4ซม.



1�� เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรม เว
ลา


(ช
ั่วโ
มง

)

กิจกรรม เว
ลา


(ช
ั่วโ
มง

)

กิจกรรม เว
ลา


(ช
ั่วโ
มง

)

ปีการศึกษา2552   ปีการศึกษา2554   ปีการศึกษา2556
แนะแนว 40 ผ แนะแนว 40 ผ แนะแนว 40 ผ
ลูกเสือสำรอง 40 ผ ลูกเสือสำรอง 40 ผ ลูกเสือสำรอง 40 ผ
ชุมนุมลูกคิดญี่ปุ่น 30 ผ ชุมนุมA-MATH 30 ผ ชุมนุมคณิตโอลิมปิก 30 ผ
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ 10 ผ กิจกรรมเพื่อสังคมฯ 10 ผ กิจกรรมเพื่อสังคมฯ 10 ผ
ปีการศึกษา2553   ปีการศึกษา2555   ปีการศึกษา2557
แนะแนว 40 ผ แนะแนว 40 ผ แนะแนว 40 ผ
ลูกเสือสำรอง 40 ผ ลูกเสือสามัญ 40 ผ ลูกเสือสามัญ 40 ผ
ชุมนุมลูกคิดญี่ปุ่น 30 ผ ชุมนุมA-MATH 30 ผ ชุมนุมคณิตโอลิมปิก 30 ผ
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ 10 ผ กิจกรรมเพื่อสังคมฯ 10 ผ กิจกรรมเพื่อสังคมฯ 10 ผ

ปพ.1:ปชุดที่.........................เลขที่.........................

ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ผล
กา

ร
ปร

ะเ
มิน



ผล
กา

ร
ปร

ะเ
มิน



ผล
กา

ร
ปร

ะเ
มิน



(...........................................................)

นายทะเบียน

  สรุปผลการประเมิน ผลการตัดสิน

1. ผลการประเมินรายวิชาพื้นฐาน  ผ่านทุกรายวิชา ผ่าน
2. ผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน ดีเยี่ยม ผ่าน
3. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดีเยี่ยม ผ่าน
4. ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผ่าน ผ่าน

วันอนุมัติการจบ 31มีนาคม2558

วันออกจากโรงเรียน 31มีนาคม2558

สาเหตุที่ออกจากโรงเรียน จบการศึกษาระดับประถมศึกษา

   ผลการประเมินระดับชาติ

O-NET(ชั้นประถมศึกษาปีที่6)

(...........................................................)

ผู้อำนวยการ/อาจารย์ใหญ่/ครูใหญ่

วันที่.........................................................

คำอธิบายเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา

เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา

 1) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานจำนวน5,040ชั่วโมงและรายวิชาเพิ่มเติม/กิจกรรมเพิ่มเติมจำนวน240ชั่วโมง

 2) ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินรายวิชาพื้นฐานผ่านทุกรายวิชา 

 3) ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนระดับ“ผ่าน”ขึ้นไป

 4) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับ“ผ่าน”ขึ้นไป

 5) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมิน“ผ่าน”ทุกกิจกรรม

คำอธิบายระดับผลการเรียนรายวิชา

 คะแนน ระดับผลการเรียน ความหมาย คะแนน ระดับผลการเรียน ความหมาย

 80-100 4 ดีเยี่ยม 60-64 2 ปานกลาง

 75-79 3.5 ดีมาก 55-59 1.5 พอใช้

 70-74 3 ดี 50-54 1 ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ

 65-69 2.5 ค่อนข้างดี 0-49 0 ต่ำกว่าเกณฑ์

หมายเหตุ



 ตัวอย่างนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งที่ให้ระดับผลการเรียนเป็นระบบตัวเลข แสดงผลการเรียนเป็น 8 ระดับ ซึ่งสถานศึกษาสามารถให้ระดับ

ผลการเรียนเป็นระบบอื่นได้ตามโครงสร้างและเกณฑ์การให้ระดับผลการเรียนของสถานศึกษา

ภาษาไทย คะแนนเต็ม 100 ได้ 80.00
คณิตศาสตร์ คะแนนเต็ม 100 ได้ 92.00
วิทยาศาสตร์ คะแนนเต็ม 100 ได้ 87.50
สังคมศึกษา คะแนนเต็ม 100 ได้ 82.50

สุขศึกษาและพลศึกษา คะแนนเต็ม 100 ได้ 80.00
ศิลปะ คะแนนเต็ม 100 ได้ 70.00
การงานอาชีพและเทคโนโลยี คะแนนเต็ม 100 ได้ 75.00
ภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 100 ได้ 68.00



เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ 1��

โรงเรียน............................................................................................................................................................................
สังกัด................................................................................................................................................................................
ตำบล/แขวง........................................................................................ชื่อ.........................................................................
อำเภอ/เขต........................................................................................ ชื่อสกุล...................................................................
จังหวัด................................................................................................เลขประจำตัวนักเรียน..............................................................................
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา...............................................................เลขประจำตัวประชาชน...........................................................................
วันเข้าเรียน.........................................................................................เกิดวันที่....................เดือน....................................พ.ศ...........................
โรงเรียนเดิม.......................................................................................เพศ.....................สัญชาติ.............................ศาสนา...............................
จังหวัด................................................................................................ชื่อ-ชื่อสกุลบิดา.......................................................................................
ชั้นเรียนสุดท้าย..................................................................................ชื่อ-ชื่อสกุลมารดา....................................................................................

ผลการเรียนรายวิชา



 ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

 ปพ.1:บชุดที่.............เลขที่.............

ตัวอย่างการกรอกข้อมูลระเบียนแสดงผลการเรียน(ปพ.1:บ)

รหัส/รายวิชา

หน
่วย

กิต


ผล
กา

รเ
รีย

น

รหัส/รายวิชา

ผล
กา

รเ
รีย

น

รหัส/รายวิชา

ผล
กา

รเ
รีย

น

ปีการศึกษา2552มัธยมศึกษาปีที่1
ภาคเรียนที่1
ท21101ภาษาไทย1 1.5 4
ค21101คณิตศาสตร์1 1.5 4
ค20201คณิตศาสตร์เสริม1 1.0 4
ว21101วิทยาศาสตร์1 1.5 4
ว20201แสงและทัศนูปกรณ์1 1.0 4
ส21101สังคมศึกษาฯ1 1.5 4
ส21102ประวัติศาสตร์1 0.5 4
พ21101สุขศึกษา1 0.5 4
พ21102วอลเลย์บอล1 0.5 4
ศ21101ทัศนศิลป์1 0.5 4
ศ21102ดนตรี-นาฏศิลป์1 0.5 4
ง21101การงานอาชีพและเทคโนโลยี1 1.0 4
ง20201คอมพิวเตอร์1 0.5 4
อ21101ภาษาอังกฤษ1 1.5 4
ภาคเรียนที่2มัธยมศึกษาปีที่1
ท21102ภาษาไทย2 1.5 4
ค21102คณิตศาสตร์2 1.5 4
ค20202คณิตศาสตร์เสริม2 1.0 4
ว21102วิทยาศาสตร์2 1.5 4
ว20202แสงและทัศนูปกรณ์2 1.0 4
ส21103สังคมศึกษาฯ2 1.5 4
ส21104ประวัติศาสตร์2 0.5 4
พ21103สุขศึกษา2 0.5 4
พ21104วอลเลย์บอล2 0.5 4
ศ21103ทัศนศิลป์2 0.5 4
ศ21104ดนตรี-นาฏศิลป์2 0.5 4
ง21102การงานอาชีพและเทคโนโลยี2 1.0 4
ง20202คอมพิวเตอร์2 0.5 4
อ21102ภาษาอังกฤษ2 1.5 4
ปีการศึกษา2553
ภาคเรียนที่1มัธยมศึกษาปีที่2
ท22101ภาษาไทย3 1.5 3
ค22101คณิตศาสตร์3 1.5 4
ค20203คณิตศาสตร์เสริม3 1.0 4
ว22101วิทยาศาสตร์3 1.5 3.5
ว20203สนุกกับอิเล็กทรอนิกส์1 1.0 3.5
ส22101สังคมศึกษาฯ3 1.5 4

ธัญนุกูล
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
บ้านป่า  เด็กหญิงนฤมล
แก่งคอย อยู่เสมอ
สระบุรี  00001
สระบุรีเขต2 3-4603-00041-86-2
16พฤษภาคม2552 9 เมษายน2540
บ้านแกนกลางหญิงไทยพุทธ
สระบุรี  นายพิภพอยู่เสมอ
ชั้นประถมศึกษาปีที่6 นางกัลยาอยู่เสมอ

(................................................................................)

นายทะเบียน

3™4ซม.

หน
่วย

กิต


หน
่วย

กิต


ส22102ประวัติศาสตร์3 0.5 4
พ22101สุขศึกษา3 0.5 4
พ22102วอลเลย์บอล3 0.5 4
ศ22101ทัศนศิลป์3 0.5 3
ศ22102ดนตรี-นาฏศิลป์3 0.5 3
ง22101การงานอาชีพและเทคโนโลยี3 1.0 4
ง20203คอมพิวเตอร์3 0.5 4
อ22101ภาษาอังกฤษ3 1.5 4
ภาคเรียนที่2มัธยมศึกษาปีที่2
ท22102ภาษาไทย4 1.5 4
ค22102คณิตศาสตร์4 1.5 4
ค20204คณิตศาสตร์เสริม4 1.0 4
ว22102วิทยาศาสตร์4 1.5 4
ว20204สนุกกับอิเล็กทรอนิกส์2 1.0 3.5
ส22103สังคมศึกษาฯ4 1.5 4
ส22104ประวัติศาสตร์4 0.5 4
พ22103สุขศึกษา4 0.5 3.5
พ22104วอลเลย์บอล4 0.5 3.5
ศ22103ทัศนศิลป์4 0.5 3.5
ศ22102ดนตรี-นาฏศิลป์4 0.5 3.5
ง20102การงานอาชีพและเทคโนโลยี4 1.0 4
ง20204คอมพิวเตอร์4 0.5 4
อ22102ภาษาอังกฤษ4 1.5 4
ปีการศึกษา2554
ภาคเรียนที่1มัธยมศึกษาปีที่3
ท23101ภาษาไทย5 1.5 4
ค23101คณิตศาสตร์5 1.5 4
ค20205คณิตศาสตร์เสริม5 1.0 4
ว23101วิทยาศาสตร์5 1.5 4
ว20205โครงงานวิทยาศาสตร์1 1.0 3.5
ส23101สังคมศึกษาฯ5 1.5 4
ส23102ประวัติศาสตร์5 0.5 4
พ23101สุขศึกษา5 0.5 3.5
พ23102บาสเกตบอล1 0.5 3.5
ศ23101ทัศนศิลป์5 0.5 3.5
ศ23102ดนตรี-นาฏศิลป์5 0.5 3.5
ง23101การงานอาชีพและเทคโนโลยี5 1.0 4
ง20205คอมพิวเตอร์5 0.5 4
อ23101ภาษาอังกฤษ5 1.5 4

ภาคเรียนที่2มัธยมศึกษาปีที่3
ท23102ภาษาไทย6 1.5 4
ค23102คณิตศาสตร์6 1.5 4
ค20206คณิตศาสตร์เสริม6 1.0 4
ว23102วิทยาศาสตร์6 1.5 4
ว20206โครงงานวิทยาศาสตร์2 1.0 3.5
ส23103สังคมศึกษาฯ6 1.5 4
ส23104ประวัติศาสตร์6 0.5 4
พ23103สุขศึกษา6 0.5 3.5
พ23104บาสเกตบอล2 0.5 3.5
ศ23103ทัศนศิลป์6 0.5 3.5
ศ23104ดนตรี-นาฏศิลป์6 0.5 3.5
ง23102การงานอาชีพและเทคโนโลยี6 1.0 4
ง20206คอมพิวเตอร์6 0.5 4
อ23102ภาษาอังกฤษ6 1.5 4








 ผลการเรียนเฉลี่ย
 รายกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย 9 3.83
คณิตศาสตร์ 15 4
วิทยาศาสตร์ 15 3.81
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 12 4
สุขศึกษาและพลศึกษา 6 3.75
ศิลปะ 6 3.58
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 9 4
ภาษาต่างประเทศ 9 4

ผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร 81 3.89

หน
่วย

กิต


รว
ม

ผล
กา

ร
เรีย

นเ
ฉล

ี่ย



1�� เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรม เว
ลา


(ช
ั่วโ
มง

)

กิจกรรม เว
ลา


(ช
ั่วโ
มง

)

กิจกรรม เว
ลา


(ช
ั่วโ
มง

)

ปีการศึกษา2552
ภาคเรียนที่1   
แนะแนว 20 ผ
เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 20 ผ
ชุมนุมหมากล้อม 15 ผ
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ 5 ผ
ภาคเรียนที่2   
แนะแนว 20 ผ
เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 20 ผ
ชุมนุมหมากฮอส 10 ผ
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ 10 ผ

ปพ.1:บชุดที่.........................เลขที่.........................

ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ผล
กา

ร
ปร

ะเ
มิน



ผล
กา

ร
ปร

ะเ
มิน



ผล
กา

ร
ปร

ะเ
มิน



ปีการศึกษา2553
ภาคเรียนที่1   
แนะแนว 20 ผ
เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 20 ผ
ชุมนุมสมุนไพร 15 ผ
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ 5 ผ
ภาคเรียนที่2   
แนะแนว 20 ผ
เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 20 ผ
ชุมนุมพฤกษศาสตร์ 10 ผ
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ 10 ผ

ปีการศึกษา2554
ภาคเรียนที่1   
แนะแนว 20 ผ
เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 20 ผ
ชุมนุมบาสเกตบอล 15 ผ
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ 5 ผ
ภาคเรียนที่2   
แนะแนว 20 ผ
เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 20 ผ
ชุมนุมบาสเกตบอล 10 ผ
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ 10 ผ

(...........................................................)

นายทะเบียน

ภาษาไทย คะแนนเต็ม 100 ได้ 80.00
คณิตศาสตร์ คะแนนเต็ม 100 ได้ 92.00
วิทยาศาสตร์ คะแนนเต็ม 100 ได้ 87.50
สังคมศึกษา คะแนนเต็ม 100 ได้ 82.50

(...........................................................)

ผู้อำนวยการ/อาจารย์ใหญ่/ครูใหญ่

วันที่.........................................................

คำอธิบายเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา

เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 1) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม81หน่วยกิตโดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน66หน่วยกิตและรายวิชาเพิ่มเติม15หน่วยกิต
 2) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า77หน่วยกิตโดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน66หน่วยกิตและรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า11หน่วยกิต
 3) ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนระดับ“ผ่าน”ขึ้นไป
 4) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับ“ผ่าน”ขึ้นไป
 5) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมิน“ผ่าน”ทุกกิจกรรม
คำอธิบายระดับผลการเรียนรายวิชา
 คะแนน ระดับผลการเรียน ความหมาย คะแนน ระดับผลการเรียน ความหมาย

 80-100 4 ดีเยี่ยม 60-64 2 ปานกลาง
 75-79 3.5 ดีมาก 55-59 1.5 พอใช้
 70-74 3 ดี 50-54 1 ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ
 65-69 2.5 ค่อนข้างดี 0-49 0 ต่ำกว่าเกณฑ์

หมายเหตุ

สุขศึกษาและพลศึกษา คะแนนเต็ม 100 ได้ 70.00
ศิลปะ คะแนนเต็ม 100 ได้ 50.00
การงานอาชีพและเทคโนโลยี คะแนนเต็ม 100 ได้ 60.00
ภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 100 ได้ 85.00


  สรุปผลการประเมิน ผลการตัดสิน

1. จำนวนหน่วยกิตรายวิชาพื้นฐานที่เรียน 66 ได้ 66 ผ่าน
 จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเพิ่มเติมที่เรียน 15 ได้ 15 ผ่าน
2. ผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน  ได้ ดีเยี่ยม ผ่าน
3. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ได้ ดีเยี่ยม ผ่าน
4. ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ได้ ผ่าน ผ่าน

วันอนุมัติการจบ 31มีนาคม2555
วันออกจากโรงเรียน 31มีนาคม2555
สาเหตุที่ออกจากโรงเรียน จบการศึกษาภาคบังคับ

   ผลการประเมินระดับชาติ
O-NET(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3)



เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ 1��

โรงเรียน............................................................................................................................................................................
สังกัด................................................................................................................................................................................
ตำบล/แขวง........................................................................................ชื่อ.........................................................................
อำเภอ/เขต........................................................................................ ชื่อสกุล...................................................................
จังหวัด................................................................................................เลขประจำตัวนักเรียน..............................................................................
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา...............................................................เลขประจำตัวประชาชน...........................................................................
วันเข้าเรียน.........................................................................................เกิดวันที่....................เดือน....................................พ.ศ...........................
โรงเรียนเดิม.......................................................................................เพศ.....................สัญชาติ.............................ศาสนา...............................
จังหวัด................................................................................................ชื่อ-ชื่อสกุลบิดา.......................................................................................
ชั้นเรียนสุดท้าย..................................................................................ชื่อ-ชื่อสกุลมารดา....................................................................................

ผลการเรียนรายวิชา



 ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 ปพ.1:พชุดที่.............เลขที่.............

ตัวอย่างการกรอกข้อมูลระเบียนแสดงผลการเรียน(ปพ.1:พ)

รหัส/รายวิชา

หน
่วย

กิต


ผล
กา

รเ
รีย

น

รหัส/รายวิชา

ผล
กา

รเ
รีย

น

รหัส/รายวิชา

ผล
กา

รเ
รีย

น

ปีการศึกษา2552ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4
ภาคเรียนที่1
ท31101ภาษาไทย1 1.0 4
ค31101คณิตศาสตร์1 1.0 3.5
ค30201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.0 4
ว31101วิทยาศาสตร์1 1.0 3
ว30201ฟิสิกส์ 1.0 3.5
ว30221เคมี 1.0 3.5
ว30241ชีววิทยา 1.0 4
ส31101สังคมศึกษาฯ1 1.0 4
ส31102ประวัติศาสตร์1 0.5 4
พ31101สุขศึกษา1 0.5 4
พ31102วอลเลย์บอล1 0.5 3.5
ศ31101ศิลปะ1 1.0 3
ง31101การงานอาชีพและเทคโนโลยี1 0.5 3
ง31102คอมพิวเตอร์ 0.5 4
อ31101ภาษาอังกฤษ1 1.0 3.5
อ30201ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1.0 3
ภาคเรียนที่2
ท31102ภาษาไทย2 1.0 4
ค31102คณิตศาสตร์2 1.0 3.5
ค30202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.0 4
ว31102วิทยาศาสตร์2 1.0 3
ว30202ฟิสิกส์ 1.0 3.5
ว30222เคมี 1.0 3.5
ว30242ชีววิทยา 1.0 4
ส31103สังคมศึกษาฯ2 1.0 4
ส31104ประวัติศาสตร์2 0.5 4
พ31103สุขศึกษา2 0.5 4
พ31104วอลเลย์บอล2 0.5 3.5
ศ31102ศิลปะ2 1.0 3
ง31103การงานอาชีพและเทคโนโลยี2 0.5 3
ง31104คอมพิวเตอร์ 0.5 4
อ31102ภาษาอังกฤษ2 1.0 3.5
อ30202ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1.0 3
ปีการศึกษา2553ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5
ภาคเรียนที่1
ท32101ภาษาไทย3 1.0 4
ค32101คณิตศาสตร์3 1.0 4

พื้นฐานศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
บางระมาด นางสาวนกยูง
ตลิ่งชัน  เรียนดี
กรุงเทพมหานคร 00001
กรุงเทพมหานครเขต3 3-1002-00041-86-8
16พฤษภาคม2549 25 มิถุนายน 2536
-หญิงไทยพุทธ
-  นายนกขุนทองเรียนดี
-  นางนกแก้วเรียนดี

(................................................................................)

นายทะเบียน

3™4ซม.

หน
่วย

กิต


หน
่วย

กิต


ค30203คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.0 3.5
ว32101วิทยาศาสตร์3 1.0 3.5
ว30203ฟิสิกส์ 1.0 3.5
ว30223เคมี 1.0 3.5
ว30243ชีววิทยา 1.0 4
ส32101สังคมศึกษาฯ3 1.0 4
ส32102ประวัติศาสตร์3 0.5 4
พ32101สุขศึกษา3 0.5 4
พ32102แบดมินตัน 0.5 3.5
ศ32101ศิลปะ3 1.0 3.5
ง32101การงานอาชีพและเทคโนโลยี3 0.5 4
ง32102คอมพิวเตอร์ 0.5 4
อ32101ภาษาอังกฤษ3 1.0 3
อ30203ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1.0 3.5
ภาคเรียนที่2
ท32102ภาษาไทย4 1.0 4
ค32102คณิตศาสตร์4 1.0 4
ค30204คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.5 4
ว32102วิทยาศาสตร์4 1.0 3.5
ว30204ฟิสิกส์ 1.0 3.5
ว30224เคมี 1.0 4
ว30244ชีววิทยา 1.0 4
ส32103สังคมศึกษาฯ4 1.0 4
ส32104ประวัติศาสตร์4 0.5 4
พ32201แบดมินตัน 0.5 4
ศ30201ดนตรี1 0.5 3.5
ง32201คอมพิวเตอร์ 1.0 4
อ32102ภาษาอังกฤษ4 1.0 4
อ30204ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1.5 3.5
ปีการศึกษา2554ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6
ภาคเรียนที่1
ท33101ภาษาไทย5 1.0 4
ท30201ภาษาไทยอ่าน-เขียน 1.5 4
ค33101คณิตศาสตร์5 1.0 4
ค30205คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.5 4
ว33101วิทยาศาสตร์5 1.0 4
ว30225เคมี 1.0 4
ว30245ชีววิทยา 1.0 3.5
ส33101สังคมศึกษาฯ5 1.0 3.5

พ33201ปิงปอง 0.5 3.5
ศ30201ดนตรี2 0.5 4
ง33201คอมพิวเตอร์ 1.0 4
อ33101ภาษาอังกฤษ5 1.0 4
อ30205ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1.5 3.5
ภาคเรียนที่2
ท33102ภาษาไทย6 1.0 4
ท30202ภาษาไทยอ่าน-เขียน 1.5 4
ค33102คณิตศาสตร์6 1.0 4
ค30206คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.5 4
ว33102วิทยาศาสตร์6 1.0 3.5
ว30206ฟิสิกส์ 1.0 3.5
ว30281โครงงานวิทยาศาสตร์ 1.0 4
ส33103สังคมศึกษาฯ6 1.0 4
พ33202ปิงปอง 0.5 4
ศ30202ดนตรี3 0.5 4
ง33202คอมพิวเตอร์ 1.0 4
อ33102ภาษาอังกฤษ6 1.0 4
อ30206ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1.5 4



หน
่วย

กิต


รว
ม

ผล
กา

ร
เรีย

นเ
ฉล

ี่ย

 ผลการเรียนเฉลี่ย
 รายกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย 9 4
คณิตศาสตร์ 13.5 3.88
วิทยาศาสตร์ 22 3.63
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 8 3.93
สุขศึกษาและพลศึกษา 4.5 3.77
ศิลปะ 4.5 3.38
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 3.83
ภาษาต่างประเทศ 13.5 3.68

ผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร 81 3.74




1�� เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรม เว
ลา


(ช
ั่วโ
มง

)

กิจกรรม เว
ลา


(ช
ั่วโ
มง

)

กิจกรรม เว
ลา


(ช
ั่วโ
มง

)

ปีการศึกษา2552

ภาคเรียนที่1   

แนะแนว 20 ผ

ชุมนุมส่งเสริมวิชาการ 30 ผ

กิจกรรมเพื่อสังคมฯ 10 ผ

ภาคเรียนที่2   

แนะแนว 20 ผ

ชุมนุมส่งเสริมวิชาการ 30 ผ

กิจกรรมเพื่อสังคมฯ 10 ผ

ปพ.1:พชุดที่.........................เลขที่.........................

ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ผล
กา

ร
ปร

ะเ
มิน



ผล
กา

ร
ปร

ะเ
มิน



ผล
กา

ร
ปร

ะเ
มิน



ปีการศึกษา2553

ภาคเรียนที่1   

แนะแนว 20 ผ

ชุมนุมส่งเสริมวิชาการ 30 ผ

กิจกรรมเพื่อสังคมฯ 10 ผ

ภาคเรียนที่2   

แนะแนว 20 ผ

ชุมนุมส่งเสริมวิชาการ 30 ผ

กิจกรรมเพื่อสังคมฯ 10 ผ

ปีการศึกษา2554

ภาคเรียนที่1   

แนะแนว 20 ผ

ชุมนุมส่งเสริมวิชาการ 30 ผ

กิจกรรมเพื่อสังคมฯ 10 ผ

ภาคเรียนที่2   

แนะแนว 20 ผ

ชุมนุมส่งเสริมวิชาการ 30 ผ

กิจกรรมเพื่อสังคมฯ 10 ผ

(...........................................................)

นายทะเบียน

  สรุปผลการประเมิน ผลการตัดสิน

1. จำนวนหน่วยกิตรายวิชาพื้นฐานที่เรียน 41 ได้ 41 ผ่าน
 จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเพิ่มเติมที่เรียน 40 ได้ 40 ผ่าน
2. ผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน  ได้ ดีเยี่ยม ผ่าน
3. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ได้ ดีเยี่ยม ผ่าน
4. ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ได้ ผ่าน ผ่าน

วันอนุมัติการจบ 31มีนาคม2555
วันออกจากโรงเรียน 31มีนาคม2555
สาเหตุที่ออกจากโรงเรียน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

   ผลการประเมินระดับชาติ
O-NET(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6)

(...........................................................)

ผู้อำนวยการ/อาจารย์ใหญ่/ครูใหญ่

วันที่.........................................................

คำอธิบายเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา

เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 1) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม81หน่วยกิตโดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน41หน่วยกิตและรายวิชาเพิ่มเติม40หน่วยกิต 
 2) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า77หน่วยกิตโดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน41หน่วยกิตและรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า36หน่วยกิต
 3) ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนระดับ“ผ่าน”ขึ้นไป
 4) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับ“ผ่าน”ขึ้นไป
 5) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมิน“ผ่าน”ทุกกิจกรรม
คำอธิบายระดับผลการเรียนรายวิชา
 คะแนน ระดับผลการเรียน ความหมาย คะแนน ระดับผลการเรียน ความหมาย

 80-100 4 ดีเยี่ยม 60-64 2 ปานกลาง
 75-79 3.5 ดีมาก 55-59 1.5 พอใช้
 70-74 3 ดี 50-54 1 ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ
 65-69 2.5 ค่อนข้างดี 0-49 0 ต่ำกว่าเกณฑ์

หมายเหตุ



ภาษาไทย คะแนนเต็ม 100 ได้ 75.00
คณิตศาสตร์ คะแนนเต็ม 100 ได้ 62.00
วิทยาศาสตร์ คะแนนเต็ม 100 ได้ 67.50
สังคมศึกษา คะแนนเต็ม 100 ได้ 78.50

สุขศึกษาและพลศึกษา คะแนนเต็ม 100 ได้ 67.50
ศิลปะ คะแนนเต็ม 100 ได้ 60.00
การงานอาชีพและเทคโนโลยี คะแนนเต็ม 100 ได้ 55.00
ภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 100 ได้ 60.00




นิยาม ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ภาคผนวก ข 





เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ 1�1

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑

 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง๘ประการได้แก่

 ๑)รักชาติศาสน์กษัตริย์ 

 ๒)ซื่อสัตย์สุจริต

 ๓)มีวินัย

 ๔)ใฝ่เรียนรู้

 ๕)อยู่อย่างพอเพียง

 ๖)มุ่งมั่นในการทำงาน

 ๗)รักความเป็นไทย

 ๘)มีจิตสาธารณะ

 การนำคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั ้ง ๘ ประการดังกล่าว ไปพัฒนาผู ้เรียนให้มีประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผลนั ้น สถานศึกษาต้องมีความเข้าใจเกี ่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างชัดเจน

โดยพิจารณาจากนิยาม ตัวชี ้วัด พฤติกรรมบ่งชี ้ และเกณฑ์การให้คะแนนของคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ข้อที่ ๑ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

นิยาม

 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ ธำรงไว้

ซึ่งความเป็นชาติไทยศรัทธายึดมั่นในศาสนาและเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

 ผู้ที่รักชาติศาสน์กษัตริย์คือผู้ที่มีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติมีความสามัคคี

ปรองดอง ภูมิใจ เชิดชูความเป็นชาติไทย ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ และแสดงความจงรักภักดี

ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ตัวชี้วัด ๑.๑ เป็นพลเมืองดีของชาติ

 ๑.๒ ธำรงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย

 ๑.๓ ศรัทธายึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา

 ๑.๔ เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์



1�� เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี้

๑.๑ เป็นพลเมืองดีของชาติ ๑.๑.๑ ยืนตรงเคารพธงชาติร้องเพลงชาติและอธิบายความหมายของเพลงชาติได้ถูกต้อง
  ๑.๑.๒ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่พลเมืองดีของชาติ  
  ๑.๑.๓มีความสามัคคีปรองดอง

๑.๒ธำรงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย ๑.๒.๑เข้าร่วมส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างความสามัคคีปรองดองที่เป็นประโยชน์
  ต่อโรงเรียนชุมชนและสังคม

  ๑.๒.๒หวงแหนปกป้องยกย่องความเป็นชาติไทย

๑.๓ศรัทธายึดมั่นและปฏิบัติตน ๑.๓.๑เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ
 ตามหลักของศาสนา ๑.๓.๒ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาที่ตนนับถือ
  ๑.๓.๓เป็นแบบอย่างที่ดีของศาสนิกชน

๑.๔ เคารพเทิดทูน ๑.๔.๑ เข้าร่วมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
 สถาบันพระมหากษัตริย์ ๑.๔.๒แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์
  ๑.๔.๓แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

เกณฑ์การให้คะแนน      ระดับประถมศึกษา (ป.๑-ป.๓) 

ตัวชี้วัดที่๑.๑เป็นพลเมืองดีของชาติ

 พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน(๐) ผ่าน(๑) ดี(๒) ดีเยี่ยม(๓)

๑.๑.๑ ยืนตรงเคารพ
ธงชาติ
ร้องเพลงชาติ
และอธิบาย
ความหมาย
ของเพลงชาติ
ได้ถูกต้อง

๑.๑.๒ ปฏิบัติตนตาม
สิทธิและหน้าที่
พลเมืองดี

 ของชาติ
๑.๑.๓ มีความสามัคคี 

ปรองดอง

ไม่ยืนตรงเคารพธงชาติ ยืนตรงเมื่อได้ยิน
เพลงชาติร้องเพลงชาติ
ได้


ยืนตรงเมื่อได้ยิน
เพลงชาติร้องเพลงชาติได้
และบอกความหมาย
ของเพลงชาติได้ถูกต้อง
ปฏิบัติตนตามสิทธิ
และหน้าที่ของนักเรียน

ยืนตรงเมื่อได้ยิน
เพลงชาติร้องเพลงชาติได้
และบอกความหมาย
ของเพลงชาติได้ถูกต้อง
ปฏิบัติตนตามสิทธิ
และหน้าที่ของนักเรียน
และให้ความร่วมมือ
ร่วมใจในการทำงาน
กับสมาชิกในชั้นเรียน

ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้



เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ 1��

ตัวชี้วัดที่๑.๒ธำรงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย

 พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน(๐) ผ่าน(๑) ดี(๒) ดีเยี่ยม(๓)

๑.๒.๑ เข้าร่วมส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรม
ที่สร้างความสามัคคี
ปรองดองที่เป็น
ประโยชน์ต่อ
โรงเรียนชุมชน
และสังคม

๑.๒.๒ หวงแหนปกป้อง
 ยกย่องความเป็น

ชาติไทย 


ไม่เข้าร่วมกิจกรรมที่
สร้างความสามัคคี 

เข้าร่วมกิจกรรมที่สร้าง
ความสามัคคีปรองดอง
และเป็นประโยชน์ต่อ
โรงเรียน

เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อโรงเรียน
และปฏิบัติตนเพื่อสร้าง
ความสามัคคีปรองดอง
ในหมู่เพื่อน 

เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อโรงเรียน
และปฏิบัติตนเป็น
ตัวอย่างที่ดีในการสร้าง
ความสามัคคีปรองดอง
ในหมู่เพื่อน


ตัวชี้วัดที่๑.๓ศรัทธายึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา

 พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน(๐) ผ่าน(๑) ดี(๒) ดีเยี่ยม(๓)

๑.๓.๑ เข้าร่วมกิจกรรม
ทางศาสนาที่ตน
นับถือ

๑.๓.๒ปฏิบัติตนตาม
หลักของศาสนา
ที่ตนนับถือ

๑.๓.๓ เป็นแบบอย่างที่ดี
ของศาสนิกชน

ไม่เข้าร่วมกิจกรรม
ทางศาสนาที่ตนนับถือ

เข้าร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนาที่ตนนับถือและ
ปฏิบัติตนตามหลักของ
ศาสนาตามโอกาส

เข้าร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนาที่ตนนับถือและ
ปฏิบัติตนตามหลักของ
ศาสนาอย่างสม่ำเสมอ


เข้าร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนาที่ตนนับถือและ
ปฏิบัติตนตามหลักของ
ศาสนาอย่างสม่ำเสมอ
และเป็นตัวอย่างที่ดี
ของศาสนิกชน

ตัวชี้วัดที่๑.๔เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

 พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน(๐) ผ่าน(๑) ดี(๒) ดีเยี่ยม(๓)

๑.๔.๑ เข้าร่วมและมี
ส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรม
ที่เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์

๑.๔.๒ แสดงความสำนึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ

 ของพระมหากษัตริย์
๑.๔.๓ แสดงออกซึ่งความ

จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์

ไม่เข้าร่วมกิจกรรม
ที่เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์

เข้าร่วมกิจกรรม
ที่เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์
ตามที่โรงเรียนจัดขึ้น

เข้าร่วมกิจกรรม
ที่เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์
ตามที่โรงเรียนและชุมชน
จัดขึ้น

เข้าร่วมกิจกรรมและมี
ส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมที่เกี่ยวกับ
สถาบันพระมหากษัตริย์
ตามที่โรงเรียนและชุมชน
จัดขึ้น




1�� เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

เกณฑ์การให้คะแนน      ระดับประถมศึกษา (ป.๔-ป.๖) 

ตัวชี้วัดที่๑.๑เป็นพลเมืองดีของชาติ

 พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน(๐) ผ่าน(๑) ดี(๒) ดีเยี่ยม(๓)

๑.๑.๑ ยืนตรงเคารพ
ธงชาติ
ร้องเพลงชาติ
และอธิบาย
ความหมายของ
เพลงชาติ
ได้ถูกต้อง

๑.๑.๒ ปฏิบัติตนตาม
สิทธิและหน้าที่
พลเมืองดีของชาติ

๑.๑.๓ มีความสามัคคี
ปรองดอง

ไม่ยืนตรงเคารพธงชาติ  ยืนตรงเมื่อได้ยิน
เพลงชาติร้องเพลงชาติ
ได้และบอกความหมาย
ของเพลงชาติได้ถูกต้อง
ปฏิบัติตนตามสิทธิ
และหน้าที่ของนักเรียน

ยืนตรงเมื่อได้ยิน
เพลงชาติร้องเพลงชาติ
ได้และบอกความหมาย
ของเพลงชาติได้ถูกต้อง
ปฏิบัติตนตามสิทธิและ
หน้าที่ของนักเรียนและ
ให้ความร่วมมือร่วมใจ
ในการทำงานกับ
สมาชิกในชั้นเรียน

ยืนตรงเมื่อได้ยิน
เพลงชาติร้องเพลงชาติ
ได้และบอกความหมาย
ของเพลงชาติได้ถูกต้อง
ปฏิบัติตนตามสิทธิและ
หน้าที่ของนักเรียนและ
ให้ความร่วมมือร่วมใจ
ในการทำงานกับ
สมาชิกในโรงเรียน


ตัวชี้วัดที่๑.๒ธำรงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย

 พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน(๐) ผ่าน(๑) ดี(๒) ดีเยี่ยม(๓)

๑.๒.๑ เข้าร่วมส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรม
ที่สร้างความสามัคคี
ปรองดองที่เป็น
ประโยชน์ต่อ
โรงเรียนชุมชน
และสังคม

๑.๒.๒หวงแหนปกป้อง
ยกย่องความเป็น
ชาติไทย 



ไม่เข้าร่วมกิจกรรม
ที่สร้างความสามัคคี

เข้าร่วมในกิจกรรมที่สร้าง
ความสามัคคีปรองดอง
และเป็นประโยชน์ต่อ
โรงเรียน

เข้าร่วมกิจกรรมที่สร้าง
ความสามัคคีปรองดอง
และเป็นประโยชน์ต่อ
โรงเรียนและชุมชน

เป็นตัวอย่างที่ดีในการ
เข้าร่วมกิจกรรมที่สร้าง
ความสามัคคีปรองดอง
และเป็นประโยชน์ต่อ
โรงเรียนและชุมชน




เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ 1��

ตัวชี้วัดที่๑.๓ศรัทธายึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา

 พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน(๐) ผ่าน(๑) ดี(๒) ดีเยี่ยม(๓)

๑.๓.๑ เข้าร่วมกิจกรรม
ทางศาสนาที่ตน
นับถือ

๑.๓.๒ปฏิบัติตนตาม
หลักของศาสนา
ที่ตนนับถือ

๑.๓.๓ เป็นแบบอย่างที่ดี
ของศาสนิกชน

ไม่เข้าร่วมกิจกรรม
ทางศาสนาที่ตนนับถือ

เข้าร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนาที่ตนนับถือและ
ปฏิบัติตนตามหลักของ
ศาสนาตามโอกาส

เข้าร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนาที่ตนนับถือและ
ปฏิบัติตนตามหลักของ
ศาสนาอย่างสม่ำเสมอ

เข้าร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนาที่ตนนับถือและ
ปฏิบัติตนตามหลักของ
ศาสนาอย่างสม่ำเสมอ
และเป็นตัวอย่างที่ดี
ของศาสนิกชน


ตัวชี้วัดที่๑.๔เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

 พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน(๐) ผ่าน(๑) ดี(๒) ดีเยี่ยม(๓)

๑.๔.๑ เข้าร่วมและมี
ส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรม
ที่เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์

๑.๔.๒ แสดงความสำนึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ

 ของพระมหากษัตริย์
๑.๔.๓ แสดงออกซึ่ง

ความจงรักภักดี
ต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ไม่เข้าร่วมกิจกรรม
ที่เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์

เข้าร่วมกิจกรรม
ที่เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์
ตามที่โรงเรียนและชุมชน
จัดขึ้น

เข้าร่วมกิจกรรมและมี
ส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมที่เกี่ยวกับ
สถาบันพระมหากษัตริย์
ตามที่โรงเรียนและชุมชน
จัดขึ้น

เข้าร่วมกิจกรรมและมี
ส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมที่เกี่ยวกับ
สถาบันพระมหากษัตริย์
ตามที่โรงเรียนและชุมชน
จัดขึ้นชื่นชมใน
พระราชกรณียกิจ
พระปรีชาสามารถของ
พระมหากษัตริย์
และพระราชวงศ์




1�� เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

เกณฑ์การให้คะแนน    ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ตัวชี้วัดที่๑.๑เป็นพลเมืองดีของชาติ

 พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน(๐) ผ่าน(๑) ดี(๒) ดีเยี่ยม(๓)

๑.๑.๑ ยืนตรงเคารพ
ธงชาติร้องเพลงชาติ
และอธิบาย
ความหมาย
ของเพลงชาติได้
ถูกต้อง

๑.๑.๒ ปฏิบัติตนตาม
สิทธิและหน้าที่
พลเมืองดีของชาติ

๑.๑.๓ มีความสามัคคี
ปรองดอง

ไม่ยืนตรงเคารพธงชาติ ยืนตรงเมื่อได้ยิน
เพลงชาติร้องเพลงชาติ
และอธิบายความหมาย
ของเพลงชาติได้ถูกต้อง
ปฏิบัติตนตามสิทธิและ
หน้าที่ของนักเรียนและ
ให้ความร่วมมือร่วมใจ
ในการทำกิจกรรมกับ
สมาชิกในชั้นเรียน

ยืนตรงเมื่อได้ยิน
เพลงชาติร้องเพลงชาติ
และอธิบายความหมาย
ของเพลงชาติได้ถูกต้อง
ปฏิบัติตนตามสิทธิและ
หน้าที่ของนักเรียนและ
ให้ความร่วมมือร่วมใจ
ในการทำกิจกรรมกับ
สมาชิกในโรงเรียน

ยืนตรงเมื่อได้ยิน
เพลงชาติร้องเพลงชาติ
และอธิบายความหมาย
ของเพลงชาติได้ถูกต้อง
ปฏิบัติตนตามสิทธิและ
หน้าที่ของพลเมืองดีและ
ให้ความร่วมมือร่วมใจ
ในการทำกิจกรรมกับ
สมาชิกในโรงเรียน
และชุมชน

ตัวชี้วัดที่๑.๒ธำรงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย

 พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน(๐) ผ่าน(๑) ดี(๒) ดีเยี่ยม(๓)

๑.๒.๑ เข้าร่วมส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรม
ที่สร้างความสามัคคี
ปรองดองที่เป็น
ประโยชน์ต่อ
โรงเรียนชุมชน
และสังคม

๑.๒.๒ หวงแหนปกป้อง
ยกย่องความเป็น

 ชาติไทย

ไม่เข้าร่วมกิจกรรม
ที่สร้างความสามัคคี

เข้าร่วมกิจกรรมที่สร้าง
ความสามัคคีปรองดอง
และเป็นประโยชน์ต่อ
โรงเรียนและชุมชน

เข้าร่วมกิจกรรมและมี
ส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมที่สร้าง
ความสามัคคีปรองดอง
และเป็นประโยชน์ต่อ
โรงเรียนและชุมชน 

เข้าร่วมกิจกรรมและมี
ส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมที่สร้าง
ความสามัคคีปรองดอง
และเป็นประโยชน์ต่อ
โรงเรียนชุมชนและ
สังคมชื่นชมใน
ความเป็นชาติไทย




เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ 1��

ตัวชี้วัดที่๑.๓ศรัทธายึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา

 พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน(๐) ผ่าน(๑) ดี(๒) ดีเยี่ยม(๓)

๑.๓.๑ เข้าร่วมกิจกรรม
ทางศาสนาที่ตน
นับถือ

๑.๓.๒ปฏิบัติตนตาม
หลักของศาสนา
ที่ตนนับถือ

๑.๓.๓ เป็นแบบอย่างที่ดี
ของศาสนิกชน

ไม่เข้าร่วมกิจกรรม
ทางศาสนาที่ตนนับถือ

เข้าร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนาที่ตนนับถือและ
ปฏิบัติตนตามหลักของ
ศาสนาตามโอกาส

เข้าร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนาที่ตนนับถือและ
ปฏิบัติตนตามหลักของ
ศาสนาอย่างสม่ำเสมอ


เข้าร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนาที่ตนนับถือและ
ปฏิบัติตนตามหลักของ
ศาสนาอย่างสม่ำเสมอ
และเป็นแบบอย่างที่ดี
ของศาสนิกชน


ตัวชี้วัดที่๑.๔เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

 พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน(๐) ผ่าน(๑) ดี(๒) ดีเยี่ยม(๓)

๑.๔.๑ เข้าร่วมและมี
ส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรม
ที่เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์

๑.๔.๒ แสดงความสำนึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระมหากษัตริย์

๑.๔.๓ แสดงออกซึ่ง
ความจงรักภักดี
ต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์

ไม่เข้าร่วมกิจกรรม
ที่เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

เข้าร่วมกิจกรรม
ที่เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์
ตามที่โรงเรียนและชุมชน
จัดขึ้น

เข้าร่วมกิจกรรมและมี
ส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมที่เกี่ยวกับ
สถาบันพระมหากษัตริย์
ตามที่โรงเรียนและชุมชน
จัดขึ้น

เข้าร่วมกิจกรรมและมี
ส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมที่เกี่ยวกับ
สถาบันพระมหากษัตริย์
ตามที่โรงเรียนและชุมชน
จัดขึ้นชื่นชมใน
พระราชกรณียกิจ
พระปรีชาสามารถ
ของพระมหากษัตริย์
และพระราชวงศ์




1�� เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

เกณฑ์การให้คะแนน    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ตัวชี้วัดที่๑.๑เป็นพลเมืองดีของชาติ

 พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน(๐) ผ่าน(๑) ดี(๒) ดีเยี่ยม(๓)

๑.๑.๑ ยืนตรงเคารพ
ธงชาติร้องเพลงชาติ
และอธิบาย
ความหมาย
ของเพลงชาติ
ได้ถูกต้อง

๑.๑.๒ ปฏิบัติตนตาม
สิทธิและหน้าที่
พลเมืองดีของชาติ

๑.๑.๓ มีความสามัคคี
ปรองดอง

ไม่ยืนตรงเคารพธงชาติ ยืนตรงเมื่อได้ยิน
เพลงชาติร้องเพลงชาติ
และอธิบายความหมาย
ของเพลงชาติได้ถูกต้อง
ปฏิบัติตนตามสิทธิและ
หน้าที่ของนักเรียนและ
ให้ความร่วมมือร่วมใจ
ในการทำกิจกรรมกับ
สมาชิกในโรงเรียน

ยืนตรงเมื่อได้ยิน
เพลงชาติร้องเพลงชาติ
และอธิบายความหมาย
ของเพลงชาติได้ถูกต้อง
ปฏิบัติตนตามสิทธิและ
หน้าที่ของพลเมืองดีและ
ให้ความร่วมมือร่วมใจ
ในการทำกิจกรรมกับ
สมาชิกในโรงเรียน
และชุมชน

ยืนตรงเมื่อได้ยิน
เพลงชาติร้องเพลงชาติ
และอธิบายความหมาย
ของเพลงชาติได้ถูกต้อง
ปฏิบัติตนและชักชวน
ผู้อื่นปฏิบัติตามสิทธิ
และหน้าที่ของพลเมืองดี
และให้ความร่วมมือ
ร่วมใจในการทำกิจกรรม
กับสมาชิกในโรงเรียน
ชุมชนและสังคม

ตัวชี้วัดที่๑.๒ธำรงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย

 พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน(๐) ผ่าน(๑) ดี(๒) ดีเยี่ยม(๓)

๑.๒.๑ เข้าร่วมส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรม
ที่สร้างความสามัคคี
ปรองดองที่เป็น
ประโยชน์ต่อ
โรงเรียนชุมชน
และสังคม

๑.๒.๒หวงแหนปกป้อง
ยกย่องความเป็น
ชาติไทย

ไม่เข้าร่วมกิจกรรม
ที่สร้างความสามัคคี

เข้าร่วมกิจกรรมและมี
ส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมที่สร้าง
ความสามัคคีปรองดอง
และเป็นประโยชน์ต่อ
โรงเรียนและชุมชน

เข้าร่วมกิจกรรมและมี
ส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมที่สร้าง
ความสามัคคีปรองดอง
และเป็นประโยชน์ต่อ
โรงเรียนชุมชนและ
สังคมชื่นชมใน
ความเป็นชาติไทย 

เป็นผู้นำหรือเป็น
แบบอย่างในการจัด
กิจกรรมที่สร้าง
ความสามัคคีปรองดอง
และเป็นประโยชน์ต่อ
โรงเรียนชุมชนและ
สังคมชื่นชมปกป้อง
ในความเป็นชาติไทย




เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ 1��

ข้อที่ ๒ ซื่อสัตย์สุจริต 

นิยาม

 ซื่อสัตย์สุจริต หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในความถูกต้อง ประพฤติตรงตาม

ความเป็นจริงต่อตนเองและผู้อื่นทั้งทางกายวาจาใจ

 ผู้ที ่มีความซื่อสัตย์สุจริต คือ ผู้ที ่ประพฤติตรงตามความเป็นจริงทั้งทางกาย วาจา ใจ และยึด

หลักความจริงความถูกต้องในการดำเนินชีวิตมีความละอายและเกรงกลัวต่อการกระทำผิด

ตัวชี้วัด ๒.๑ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองทั้งทางกายวาจาใจ

 ๒.๒ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อผู้อื่นทั้งทางกายวาจาใจ

ตัวชี้วัดที่๑.๓ศรัทธายึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา

 พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน(๐) ผ่าน(๑) ดี(๒) ดีเยี่ยม(๓)

๑.๓.๑ เข้าร่วมกิจกรรม
ทางศาสนาที่ตน
นับถือ

๑.๓.๒ปฏิบัติตนตาม
หลักของศาสนา
ที่ตนนับถือ

๑.๓.๓ เป็นแบบอย่างที่ดี
ของศาสนิกชน

ไม่เข้าร่วมกิจกรรม
ทางศาสนาที่ตนนับถือ

เข้าร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนาที่ตนนับถือและ
ปฏิบัติตนตามหลักของ
ศาสนาตามโอกาส

เข้าร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนาที่ตนนับถือและ
ปฏิบัติตนตามหลักของ
ศาสนาอย่างสม่ำเสมอ

เข้าร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนาที่ตนนับถือและ
ปฏิบัติตนตามหลักของ
ศาสนาอย่างสม่ำเสมอ
และเป็นแบบอย่างที่ดี
ของศาสนิกชน


ตัวชี้วัดที่๑.๔เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

 พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน(๐) ผ่าน(๑) ดี(๒) ดีเยี่ยม(๓)

๑.๔.๑ เข้าร่วมและมี
ส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรม
ที่เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์

๑.๔.๒ แสดงความสำนึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระมหากษัตริย์

๑.๔.๓ แสดงออกซึ่ง
ความจงรักภักดี
ต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์

ไม่เข้าร่วมกิจกรรม
ที่เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์

เข้าร่วมกิจกรรม
ที่เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์
ตามที่โรงเรียนและชุมชน
จัดขึ้น

เข้าร่วมกิจกรรมและมี
ส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมที่เกี่ยวกับ
สถาบันพระมหากษัตริย์
ตามที่โรงเรียนและ
ชุมชนจัดขึ้น

เข้าร่วมกิจกรรมและมี
ส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมที่เกี่ยวกับ
สถาบันพระมหากษัตริย์
ตามที่โรงเรียนและชุมชน
จัดขึ้นชื่นชมใน
พระราชกรณียกิจ
พระปรีชาสามารถ
ของพระมหากษัตริย์
และพระราชวงศ์




1�0 เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

เกณฑ์การให้คะแนน      ระดับประถมศึกษา (ป.๑-ป.๓) 

ตัวชี้วัดที่๒.๑ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองทั้งทางกายวาจาใจ

ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้

 ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี้

๒.๑ประพฤติตรงตามความเป็นจริง ๒.๑.๑ ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง 
 ต่อตนเองทั้งทางกายวาจาใจ ๒.๑.๒ปฏิบัติตนโดยคำนึงถึงความถูกต้องละอายและเกรงกลัวต่อการกระทำผิด
  ๒.๑.๓ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญา

๒.๒ประพฤติตรงตามความเป็นจริง ๒.๒.๑ไม่ถือเอาสิ่งของหรือผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง
 ต่อผู้อื่นทั้งทางกายวาจาใจ ๒.๒.๒ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง
  ๒.๒.๓ไม่หาประโยชน์ในทางที่ไม่ถูกต้อง

 พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน(๐) ผ่าน(๑) ดี(๒) ดีเยี่ยม(๓)

๒.๑.๑ ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
และเป็นจริง 

๒.๑.๒ปฏิบัติตนโดย
คำนึงถึงความ
ถูกต้องละอาย
และเกรงกลัว

 ต่อการกระทำผิด
๒.๑.๓ปฏิบัติตาม

คำมั่นสัญญา

ไม่ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
และเป็นจริง 

ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
และเป็นจริงปฏิบัติใน
สิ่งที่ถูกต้อง

ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
และเป็นจริงปฏิบัติใน
สิ่งที่ถูกต้องทำตาม
สัญญาที่ตนให้ไว้กับ
พ่อแม่หรือผู้ปกครอง

ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
และเป็นจริงปฏิบัติ
ในสิ่งที่ถูกต้องทำตาม
สัญญาที่ตนให้ไว้กับ
พ่อแม่หรือผู้ปกครอง
และครูละอายและ
เกรงกลัวที่จะทำความผิด


ตัวชี้วัดที่๒.๒ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อผู้อื่นทั้งทางกายวาจาใจ

 พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน(๐) ผ่าน(๑) ดี(๒) ดีเยี่ยม(๓)

๒.๒.๑ไม่ถือเอาสิ่งของ
หรือผลงานของ
ผู้อื่นมาเป็นของ
ตนเอง

๒.๒.๒ปฏิบัติตนต่อผู้อื่น
ด้วยความซื่อตรง

๒.๒.๓ไม่หาประโยชน์
ในทางที่ไม่ถูกต้อง

นำสิ่งของของผู้อื่น
มาเป็นของตน

ไม่นำสิ่งของของผู้อื่น
มาเป็นของตนเอง

ไม่นำสิ่งของของผู้อื่น
มาเป็นของตนเอง
และปฏิบัติตนต่อผู้อื่น
ด้วยความซื่อตรง

ไม่นำสิ่งของและผลงาน
ของผู้อื่นมาเป็นของ
ตนเองและปฏิบัติตนต่อ
ผู้อื่นด้วยความซื่อตรง




เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ 1�1

เกณฑ์การให้คะแนน      ระดับประถมศึกษา (ป.๔-ป.๖) 

ตัวชี้วัดที่๒.๑ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองทั้งทางกายวาจาใจ

 พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน(๐) ผ่าน(๑) ดี(๒) ดีเยี่ยม(๓)

๒.๑.๑ ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
และเป็นจริง

๒.๑.๒ปฏิบัติตนโดย
คำนึงถึงความ
ถูกต้องละอาย
และเกรงกลัว
ต่อการกระทำผิด

๒.๑.๓ปฏิบัติตาม
คำมั่นสัญญา

ไม่ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
และเป็นจริง

ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
และเป็นจริงปฏิบัติ
ในสิ่งที่ถูกต้องทำตาม
สัญญาที่ตนให้ไว้กับ
พ่อแม่หรือผู้ปกครอง
และครู 

ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
และเป็นจริงปฏิบัติ
ในสิ่งที่ถูกต้องทำตาม
สัญญาที่ตนให้ไว้กับ
พ่อแม่หรือผู้ปกครอง
และครูละอายและ
เกรงกลัวที่จะทำความผิด

ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
และเป็นจริงปฏิบัติ
ในสิ่งที่ถูกต้องทำตาม
สัญญาที่ตนให้ไว้กับ
พ่อแม่หรือผู้ปกครอง
และครูละอายและ
เกรงกลัวที่จะทำความผิด
เป็นแบบอย่างที่ดี
ด้านความซื่อสัตย์

ตัวชี้วัดที่๒.๒ประพฤติตรงความเป็นจริงต่อผู้อื่นทั้งทางกายวาจาใจ

 พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน(๐) ผ่าน(๑) ดี(๒) ดีเยี่ยม(๓)

๒.๒.๑ไม่ถือเอาสิ่งของ
หรือผลงานของ
ผู้อื่นมาเป็นของ
ตนเอง

๒.๒.๒ปฏิบัติตนต่อผู้อื่น
ด้วยความซื่อตรง

๒.๒.๓ไม่หาประโยชน์
ในทางที่ไม่ถูกต้อง

นำสิ่งของของคนอื่น
มาเป็นของตน

ไม่นำสิ่งของของผู้อื่น
มาเป็นของตนเอง
ปฏิบัติตนต่อผู้อื่น
ด้วยความซื่อตรง

ไม่นำสิ่งของและผลงาน
ของผู้อื่นมาเป็นของ
ตนเองปฏิบัติตนต่อ
ผู้อื่นด้วยความซื่อตรง

ไม่นำสิ่งของและผลงาน
ของผู้อื่นมาเป็นของ
ตนเองปฏิบัติตนต่อ
ผู้อื่นด้วยความซื่อตรง
และเป็นแบบอย่างที่ดี
แก่เพื่อนด้านความ
ซื่อสัตย์



1�� เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

เกณฑ์การให้คะแนน     ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ตัวชี้วัดที่๒.๑ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองทั้งทางกายวาจาใจ

 พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน(๐) ผ่าน(๑) ดี(๒) ดีเยี่ยม(๓)

๒.๑.๑ ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
และเป็นจริง

๒.๑.๒ปฏิบัติตนโดย
คำนึงถึงความ
ถูกต้องละอาย
และเกรงกลัว
ต่อการกระทำผิด

๒.๑.๓ปฏิบัติตาม
คำมั่นสัญญา

ไม่ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
และเป็นจริง

ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
และเป็นจริงปฏิบัติ
ในสิ่งที่ถูกต้องทำตาม
สัญญาที่ตนให้ไว้กับ
เพื่อนพ่อแม่หรือ
ผู้ปกครองและครู


ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
และเป็นจริงปฏิบัติ
ในสิ่งที่ถูกต้องทำตาม
สัญญาที่ตนให้ไว้กับ
เพื่อนพ่อแม่หรือ
ผู้ปกครองและครู
ละอายและเกรงกลัว
ที่จะทำความผิด


ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
และเป็นจริงปฏิบัติ
ในสิ่งที่ถูกต้องทำตาม
สัญญาที่ตนให้ไว้กับ
เพื่อนพ่อแม่หรือ
ผู้ปกครองและครู
ละอายและเกรงกลัว
ที่จะทำความผิด
เป็นแบบอย่างที่ดี
ด้านความซื่อสัตย์

ตัวชี้วัดที่๒.๒ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อผู้อื่นทั้งทางกายวาจาใจ

 พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน(๐) ผ่าน(๑) ดี(๒) ดีเยี่ยม(๓)

๒.๒.๑ไม่ถือเอาสิ่งของ
หรือผลงานของ
ผู้อื่นมาเป็นของ
ตนเอง

๒.๒.๒ปฏิบัติตนต่อผู้อื่น
ด้วยความซื่อตรง

๒.๒.๓ไม่หาประโยชน์
ในทางที่ไม่ถูกต้อง

นำสิ่งของของคนอื่น
มาเป็นของตนเอง

ไม่นำสิ่งของและผลงาน
ของผู้อื่นมาเป็นของ
ตนเองปฏิบัติตนต่อ
ผู้อื่นด้วยความซื่อตรง

ไม่นำสิ่งของและผลงาน
ของผู้อื่นมาเป็นของ
ตนเองปฏิบัติตนต่อ
ผู้อื่นด้วยความซื่อตรง
ไม่หาประโยชน์ในทาง
ที่ไม่ถูกต้อง

ไม่นำสิ่งของและผลงาน
ของผู้อื่นมาเป็นของ
ตนเองปฏิบัติตนต่อ
ผู้อื่นด้วยความซื่อตรง
ไม่หาประโยชน์ในทาง
ที่ไม่ถูกต้องและเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่เพื่อน
ด้านความซื่อสัตย์



เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ 1��

ข้อที่ ๓ มีวินัย 

นิยาม

 มีวินัย หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในข้อตกลง กฎเกณฑ์ และระเบียบ ข้อบังคับ

ของครอบครัวโรงเรียนและสังคม

 ผู้ที่มีวินัยคือผู้ที่ปฏิบัติตนตามข้อตกลงกฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียนและ

สังคมเป็นปกติวิสัยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น

ตัวชี้วัด ๓.๑ปฏิบัติตามข้อตกลงกฎเกณฑ์ระเบียบข้อบังคับของครอบครัวโรงเรียนและสังคม

เกณฑ์การให้คะแนน     ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ตัวชี้วัดที่๒.๑ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองทั้งทางกายวาจาใจ

 พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน(๐) ผ่าน(๑) ดี(๒) ดีเยี่ยม(๓)

๒.๑.๑ ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
และเป็นจริง

๒.๑.๒ปฏิบัติตนโดย
คำนึงถึงความ
ถูกต้องละอาย
และเกรงกลัว
ต่อการกระทำผิด

๒.๑.๓ปฏิบัติตาม
คำมั่นสัญญา

ไม่ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
และเป็นจริง

ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
และเป็นจริงปฏิบัติ
ในสิ่งที่ถูกต้องทำตาม
สัญญาที่ตนให้ไว้กับ
เพื่อนพ่อแม่หรือ
ผู้ปกครองและครู

ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
และเป็นจริงปฏิบัติ
ในสิ่งที่ถูกต้องทำตาม
สัญญาที่ตนให้ไว้กับ
เพื่อนพ่อแม่หรือ
ผู้ปกครองและครู
ละอายและเกรงกลัว
ที่จะทำความผิด


ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
และเป็นจริงปฏิบัติ
ในสิ่งที่ถูกต้องทำตาม
สัญญาที่ตนให้ไว้กับ
เพื่อนพ่อแม่หรือ
ผู้ปกครองและครู
ละอายและเกรงกลัว
ที่จะทำความผิด
เป็นแบบอย่างที่ดี
ด้านความซื่อสัตย์

ตัวชี้วัดที่๒.๒ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อผู้อื่นทั้งทางกายวาจาใจ

 พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน(๐) ผ่าน(๑) ดี(๒) ดีเยี่ยม(๓)

๒.๒.๑ไม่ถือเอาสิ่งของ
หรือผลงานของ
ผู้อื่นมาเป็นของ
ตนเอง

๒.๒.๒ปฏิบัติตนต่อผู้อื่น
ด้วยความซื่อตรง

๒.๒.๓ไม่หาประโยชน์
ในทางที่ไม่ถูกต้อง

นำสิ่งของของคนอื่น
มาเป็นของตนเอง

ไม่นำสิ่งของและผลงาน
ของผู้อื่นมาเป็นของ
ตนเองปฏิบัติตนต่อ
ผู้อื่นด้วยความซื่อตรง

ไม่นำสิ่งของและผลงาน
ของผู้อื่นมาเป็นของ
ตนเองปฏิบัติตนต่อ
ผู้อื่นด้วยความซื่อตรง
ไม่หาประโยชน์ในทาง
ที่ไม่ถูกต้อง

ไม่นำสิ่งของและผลงาน
ของผู้อื่นมาเป็นของ
ตนเองปฏิบัติตนต่อ
ผู้อื่นด้วยความซื่อตรง
ไม่หาประโยชน์ในทาง
ที่ไม่ถูกต้องและเป็น
แบบอย่างที่ดี
ด้านความซื่อสัตย์



1�� เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้

เกณฑ์การให้คะแนน      ระดับประถมศึกษา (ป.๑-ป.๓) 

ตัวชี้วัดที่๓.๑ปฏิบัติตามข้อตกลงกฎเกณฑ์ระเบียบข้อบังคับของครอบครัวโรงเรียนและสังคม

 ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี้

๓.๑ปฏิบัติตามข้อตกลงกฎเกณฑ์ ๓.๑.๑ ปฏิบัติตนตามข้อตกลงกฎเกณฑ์ระเบียบข้อบังคับของครอบครัวโรงเรียน
 ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว  และสังคมไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น
 โรงเรียนและสังคม ๓.๑.๒ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันและรับผิดชอบ
   ในการทำงาน

 พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน(๐) ผ่าน(๑) ดี(๒) ดีเยี่ยม(๓)

๓.๑.๑ ปฏิบัติตนตาม
ข้อตกลงกฎเกณฑ์
ระเบียบข้อบังคับ
ของครอบครัว
โรงเรียนและสังคม
ไม่ละเมิดสิทธิ
ของผู้อื่น

๓.๑.๒ ตรงต่อเวลาในการ
ปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆในชีวิต
ประจำวัน
และรับผิดชอบ
ในการทำงาน

ไม่ปฏิบัติตนตาม
ข้อตกลงกฎเกณฑ์
ระเบียบข้อบังคับของ
ครอบครัวและโรงเรียน

ปฏิบัติตามข้อตกลง
กฎเกณฑ์ระเบียบ
ข้อบังคับของครอบครัว
และโรงเรียนโดยต้องมี
การเตือนเป็นส่วนใหญ่

ปฏิบัติตามข้อตกลง
กฎเกณฑ์ระเบียบ
ข้อบังคับของครอบครัว
และโรงเรียนโดยต้องมี
การเตือนเป็นบางครั้ง


ปฏิบัติตามข้อตกลง
กฎเกณฑ์ระเบียบ
ข้อบังคับของครอบครัว
และโรงเรียนได้ด้วย
ตนเอง





เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ 1��

ตัวชี้วัดที่๓.๑ปฏิบัติตามข้อตกลงกฎเกณฑ์ระเบียบข้อบังคับของครอบครัวโรงเรียนและสังคม

 พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน(๐) ผ่าน(๑) ดี(๒) ดีเยี่ยม(๓)

๓.๑.๑ ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงกฎเกณฑ์
ระเบียบข้อบังคับ
ของครอบครัว
โรงเรียนและสังคม
ไม่ละเมิดสิทธิ
ของผู้อื่น

๓.๑.๒ตรงต่อเวลาในการ
ปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆในชีวิต
ประจำวัน
และรับผิดชอบ
ในการทำงาน

ไม่ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงกฎเกณฑ์
ระเบียบข้อบังคับของ
ครอบครัวและโรงเรียน

ปฏิบัติตามข้อตกลง
กฎเกณฑ์ระเบียบ
ข้อบังคับของครอบครัว
และโรงเรียนตรงต่อเวลา
ในการปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆในชีวิตประจำวัน
แต่ต้องมีการเตือน
เป็นส่วนใหญ่


ปฏิบัติตามข้อตกลง
กฎเกณฑ์ระเบียบ
ข้อบังคับของครอบครัว
และโรงเรียนตรงต่อเวลา
ในการปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆในชีวิตประจำวัน
แต่ต้องมีการเตือน
เป็นบางครั้ง


ปฏิบัติตามข้อตกลง
กฎเกณฑ์ระเบียบ
ข้อบังคับของครอบครัว
และโรงเรียนตรงต่อเวลา
ในการปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆในชีวิตประจำวัน
และรับผิดชอบในการ
ทำงานได้ด้วยตนเอง


เกณฑ์การให้คะแนน     ระดับประถมศึกษา (ป.๔-ป.๖) 

ตัวชี้วัดที่๓.๑ปฏิบัติตามข้อตกลงกฎเกณฑ์ระเบียบข้อบังคับของครอบครัวโรงเรียนและสังคม

 พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน(๐) ผ่าน(๑) ดี(๒) ดีเยี่ยม(๓)

๓.๑.๑ ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงกฎเกณฑ์
ระเบียบข้อบังคับ
ของครอบครัว
โรงเรียนและสังคม
ไม่ละเมิดสิทธิ
ของผู้อื่น

๓.๑.๒ตรงต่อเวลาในการ
ปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆในชีวิต
ประจำวัน
และรับผิดชอบ
ในการทำงาน

ไม่ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงกฎเกณฑ์
ระเบียบข้อบังคับของ
ครอบครัวและโรงเรียน

ปฏิบัติตามข้อตกลง
กฎเกณฑ์ระเบียบ
ข้อบังคับของครอบครัว
และโรงเรียนตรงต่อเวลา
ในการปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆในชีวิตประจำวัน

ปฏิบัติตามข้อตกลง
กฎเกณฑ์ระเบียบ
ข้อบังคับของครอบครัว
และโรงเรียนตรงต่อเวลา
ในการปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆในชีวิตประจำวัน
และรับผิดชอบ
ในการทำงาน


ปฏิบัติตามข้อตกลง
กฎเกณฑ์ระเบียบ
ข้อบังคับของครอบครัว
โรงเรียนและสังคม
ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น
ตรงต่อเวลาในการ
ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ
ในชีวิตประจำวันและ
รับผิดชอบในการทำงาน

 เกณฑ์การให้คะแนน     ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 



1�� เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

ตัวชี้วัดที่๓.๑ปฏิบัติตามข้อตกลงกฎเกณฑ์ระเบียบข้อบังคับของครอบครัวโรงเรียนและสังคม

 พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน(๐) ผ่าน(๑) ดี(๒) ดีเยี่ยม(๓)

๓.๑.๑ ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงกฎเกณฑ์
ระเบียบข้อบังคับ
ของครอบครัว
โรงเรียนและสังคม
ไม่ละเมิดสิทธิ
ของผู้อื่น

๓.๑.๒ตรงต่อเวลาในการ
ปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆในชีวิต
ประจำวัน
และรับผิดชอบ
ในการทำงาน

ไม่ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงกฎเกณฑ์
ระเบียบข้อบังคับของ
ครอบครัวและโรงเรียน

ปฏิบัติตามข้อตกลง
กฎเกณฑ์ระเบียบ
ข้อบังคับของครอบครัว
และโรงเรียนตรงต่อเวลา
ในการปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆในชีวิตประจำวัน

ปฏิบัติตามข้อตกลง
กฎเกณฑ์ระเบียบ
ข้อบังคับของครอบครัว
โรงเรียนและสังคม
ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น
ตรงต่อเวลาในการ
ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ
ในชีวิตประจำวันและ
รับผิดชอบในการทำงาน

ปฏิบัติตามข้อตกลง
กฎเกณฑ์ระเบียบ
ข้อบังคับของครอบครัว
โรงเรียนและสังคม
ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น
ตรงต่อเวลาในการ
ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ
ในชีวิตประจำวันและ
รับผิดชอบในการทำงาน
ปฏิบัติเป็นปกติวิสัย
และเป็นแบบอย่างที่ดี

เกณฑ์การให้คะแนน     ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ข้อที่ ๔ ใฝ่เรียนรู้ 

นิยาม

 ใฝ่เรียนรู้หมายถึงคุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนแสวงหาความรู้

จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

 ผู้ที่ใฝ่เรียนรู้คือ ผู้ที่มีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน และเข้าร่วม

กิจกรรมการเรียนรู้ แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ ด้วยการ

เลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม บันทึกความรู้ วิเคราะห์ สรุปเป็นองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอด เผยแพร่

และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

ตัวชี้วัด ๔.๑ ตั้งใจเพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้

 ๔.๒ แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ด้วยการเลือกใช้สื่อ

อย่างเหมาะสมสรุปเป็นองค์ความรู้และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้





เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ 1��

ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้

 ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี้

๔.๑ตั้งใจเพียรพยายามในการเรียน ๔.๑.๑ ตั้งใจเรียน
 และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ๔.๑.๒เอาใจใส่และมีความเพียรพยายามในการเรียนรู้
  ๔.๑.๓สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ

๔.๒แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ ๔.๒.๑ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากหนังสือเอกสารสิ่งพิมพ์สื่อเทคโนโลยีต่างๆ
 ต่างๆทั้งภายในและภายนอก  แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนและเลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม
 โรงเรียนด้วยการเลือกใช้สื่อ ๔.๒.๒ บันทึกความรู้วิเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งที่เรียนรู้สรุปเป็นองค์ความรู้
 อย่างเหมาะสมสรุปเป็น ๔.๒.๓ แลกเปลี่ยนความรู้ด้วยวิธีการต่างๆและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
 องค์ความรู้และสามารถนำไปใช้
 ในชีวิตประจำวันได้

ตัวชี้วัดที่๔.๑ตั้งใจเพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้

 พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน(๐) ผ่าน(๑) ดี(๒) ดีเยี่ยม(๓)

๔.๑.๑ ตั้งใจเรียน
๔.๑.๒ เอาใจใส่และมี

ความเพียรพยายาม
ในการเรียนรู้

๔.๑.๓ สนใจเข้าร่วม
กิจกรรม
การเรียนรู้ต่างๆ

ไม่ตั้งใจเรียน ตั้งใจและเอาใจใส่
ในการเรียน

ตั้งใจเรียนเอาใจใส่
และมีความเพียรพยายาม
ในการเรียน

ตั้งใจเรียนเอาใจใส่และ
มีความเพียรพยายามใน
การเรียนรู้และเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้
ต่างๆ


 เกณฑ์การให้คะแนน     ระดับประถมศึกษา (ป.๑-ป.๓) 

ตัวชี้วัดที่๔.๒ แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ด้วยการเลือกใช้สื่อ

  อย่างเหมาะสมสรุปเป็นองค์ความรู้และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

 พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน(๐) ผ่าน(๑) ดี(๒) ดีเยี่ยม(๓)

๔.๒.๑ ศึกษาค้นคว้า
หาความรู้จาก
หนังสือเอกสาร
สิ่งพิมพ์
สื่อเทคโนโลยีต่างๆ
แหล่งเรียนรู้

ไม่ศึกษาค้นคว้า
หาความรู้

ศึกษาค้นคว้าหาความรู้
จากหนังสือเอกสาร
สิ่งพิมพ์สื่อเทคโนโลยี
หรือจากแหล่งเรียนรู้อื่น

ศึกษาค้นคว้าหาความรู้
จากหนังสือเอกสาร
สิ่งพิมพ์สื่อเทคโนโลยี
แหล่งเรียนรู้อื่นและมี
การบันทึกความรู้


ศึกษาค้นคว้าหาความรู้
จากหนังสือเอกสาร
สิ่งพิมพ์สื่อเทคโนโลยี
แหล่งเรียนรู้อื่นมีการ
บันทึกความรู้และ
แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่น



1�� เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน(๐) ผ่าน(๑) ดี(๒) ดีเยี่ยม(๓)

ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
และเลือกใช้สื่อ
ได้อย่างเหมาะสม

๔.๒.๒บันทึกความรู้
วิเคราะห์ข้อมูล
จากสิ่งที่เรียนรู้
สรุปเป็น
องค์ความรู้ 

๔.๒.๓แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้วยวิธีการต่างๆ
และนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน

ตัวชี้วัดที่๔.๑ตั้งใจเพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรม

 พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน(๐) ผ่าน(๑) ดี(๒) ดีเยี่ยม(๓)

๔.๑.๑ ตั้งใจเรียน
๔.๑.๒ เอาใจใส่และมี

ความเพียรพยายาม
ในการเรียนรู้

๔.๑.๓ สนใจเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้
ต่างๆ

ไม่ตั้งใจเรียน ตั้งใจเรียนเอาใจใส่และ
มีความเพียรพยายามใน
การเรียนรู้และเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้
ต่างๆบางครั้ง

ตั้งใจเรียนเอาใจใส่และ
มีความเพียรพยายามใน
การเรียนรู้และเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้
ต่างๆบ่อยครั้ง

ตั้งใจเรียนเอาใจใส่และ
มีความเพียรพยายามใน
การเรียนรู้และเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้
ต่างๆเป็นประจำ


 เกณฑ์การให้คะแนน     ระดับประถมศึกษา (ป.๔-ป.๖) 

ตัวชี้วัดที่๔.๒ แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ด้วยการเลือกใช้สื่อ

  อย่างเหมาะสมสรุปเป็นองค์ความรู้และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

 พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน(๐) ผ่าน(๑) ดี(๒) ดีเยี่ยม(๓)

๔.๒.๑ ศึกษาค้นคว้า
หาความรู้จาก
หนังสือเอกสาร
สิ่งพิมพ์
สื่อเทคโนโลยีต่างๆ

ไม่ศึกษาค้นคว้า
หาความรู้

ศึกษาค้นคว้าหาความรู้
จากหนังสือเอกสาร
สิ่งพิมพ์สื่อเทคโนโลยี
ต่างๆแหล่งเรียนรู้
ทั้งภายในและภายนอก

ศึกษาค้นคว้าหาความรู้
จากหนังสือเอกสาร
สิ่งพิมพ์สื่อเทคโนโลยี
ต่างๆแหล่งเรียนรู้
ทั้งภายในและภายนอก

ศึกษาค้นคว้าหาความรู้
จากหนังสือเอกสาร
สิ่งพิมพ์สื่อเทคโนโลยี
ต่างๆแหล่งเรียนรู้
ทั้งภายในและภายนอก





เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ 1��

 พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน(๐) ผ่าน(๑) ดี(๒) ดีเยี่ยม(๓)

แหล่งเรียนรู้
ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
และเลือกใช้สื่อ
ได้อย่างเหมาะสม

๔.๒.๒บันทึกความรู้
วิเคราะห์ข้อมูล
จากสิ่งที่เรียนรู้
สรุปเป็น
องค์ความรู้ 

๔.๒.๓แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้วยวิธีการต่างๆ
และนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน

โรงเรียนและมีการ
บันทึกความรู้

โรงเรียนมีการบันทึก
ความรู้สรุปเป็น
องค์ความรู้นำเสนอ
และแลกเปลี่ยนความรู้
กับผู้อื่นได้

โรงเรียนเลือกใช้สื่อ
ได้อย่างเหมาะสม
มีการบันทึกความรู้
สรุปเป็นองค์ความรู้
นำเสนอและแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย


ตัวชี้วัดที่๔.๑ตั้งใจเพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้

 พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน(๐) ผ่าน(๑) ดี(๒) ดีเยี่ยม(๓)

๔.๑.๑ ตั้งใจเรียน
๔.๑.๒ เอาใจใส่และมี

ความเพียรพยายาม
ในการเรียนรู้

๔.๑.๓ สนใจเข้าร่วม
กิจกรรม
การเรียนรู้ต่างๆ

ไม่ตั้งใจเรียน เข้าเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียนเอาใจใส่ใน
การเรียนมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้และเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้
ต่างๆเป็นบางครั้ง

เข้าเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียนเอาใจใส่และ
มีความเพียรพยายามใน
การเรียนรู้มีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้และเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้
ต่างๆบ่อยครั้ง

เข้าเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียนเอาใจใส่และ
มีความเพียรพยายามใน
การเรียนรู้มีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้และเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้
ต่างๆทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
เป็นประจำ

 เกณฑ์การให้คะแนน     ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 



�00 เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

ตัวชี้วัดที่๔.๒ แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ด้วยการเลือกใช้สื่อ

  อย่างเหมาะสมสรุปเป็นองค์ความรู้และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

 พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน(๐) ผ่าน(๑) ดี(๒) ดีเยี่ยม(๓)

๔.๒.๑ ศึกษาค้นคว้า
หาความรู้จาก
หนังสือเอกสาร
สิ่งพิมพ์
สื่อเทคโนโลยีต่างๆ
แหล่งเรียนรู้
ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
และเลือกใช้สื่อ
ได้อย่างเหมาะสม

๔.๒.๒บันทึกความรู้
วิเคราะห์ข้อมูล
จากสิ่งที่เรียนรู้
สรุปเป็น
องค์ความรู้

๔.๒.๓แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้วยวิธีการต่างๆ
และนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน

ศึกษาค้นคว้าหาความรู้
จากหนังสือเอกสาร
สิ่งพิมพ์สื่อเทคโนโลยี
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน
เลือกใช้สื่อได้อย่าง
เหมาะสมและมีการ
บันทึกความรู้

ศึกษาค้นคว้าหาความรู้
จากหนังสือเอกสาร
สิ่งพิมพ์สื่อเทคโนโลยี
และสารสนเทศ
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน
และเลือกใช้สื่อได้อย่าง
เหมาะสมมีการบันทึก
ความรู้วิเคราะห์ข้อมูล
สรุปเป็นองค์ความรู้
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับผู้อื่นได้

ศึกษาค้นคว้าหาความรู้
จากหนังสือเอกสาร
สิ่งพิมพ์สื่อเทคโนโลยี
และสารสนเทศ
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน
เลือกใช้สื่อได้อย่าง
เหมาะสมมีการบันทึก
ความรู้วิเคราะห์ข้อมูล
สรุปเป็นองค์ความรู้
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
และนำไปใช้ในชีวิต
ประจำวันได้

ไม่ศึกษาค้นคว้า
หาความรู้

ตัวชี้วัดที่๔.๑ตั้งใจเพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้

 พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน(๐) ผ่าน(๑) ดี(๒) ดีเยี่ยม(๓)

๔.๑.๑ ตั้งใจเรียน
๔.๑.๒ เอาใจใส่และมี

ความเพียรพยายาม
ในการเรียนรู้

๔.๑.๓ สนใจเข้าร่วม
กิจกรรม
การเรียนรู้ต่างๆ

ไม่ตั้งใจเรียน เข้าเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียนเอาใจใส่และ
มีความเพียรพยายามใน
การเรียนรู้มีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้และเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ
บางครั้ง

เข้าเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียนเอาใจใส่และ
มีความเพียรพยายามใน
การเรียนรู้มีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้และเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ
ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียนบ่อยครั้ง

เข้าเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียนเอาใจใส่และ
มีความเพียรพยายามใน
การเรียนรู้มีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้และเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ
ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียนเป็นประจำและ
เป็นแบบอย่างที่ดี

 เกณฑ์การให้คะแนน     ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 



เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ �01

ตัวชี้วัดที่๔.๒ แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ด้วยการเลือกใช้สื่อ

  อย่างเหมาะสมสรุปเป็นองค์ความรู้และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

 พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน(๐) ผ่าน(๑) ดี(๒) ดีเยี่ยม(๓)

๔.๒.๑ ศึกษาค้นคว้า
หาความรู้จาก
หนังสือเอกสาร
สิ่งพิมพ์
สื่อเทคโนโลยีต่างๆ
แหล่งเรียนรู้
ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
และเลือกใช้สื่อ
ได้อย่างเหมาะสม

๔.๒.๒บันทึกความรู้
วิเคราะห์ข้อมูล
จากสิ่งที่เรียนรู้
สรุปเป็น
องค์ความรู้

๔.๒.๓แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้วยวิธีการต่างๆ
เพื่อนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน

ศึกษาค้นคว้าหาความรู้
จากหนังสือเอกสาร
สิ่งพิมพ์สื่อเทคโนโลยี
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน
เลือกใช้สื่อได้อย่าง
เหมาะสมและมีการ
บันทึกความรู้

ศึกษาค้นคว้าหาความรู้
จากหนังสือเอกสาร
สิ่งพิมพ์สื่อเทคโนโลยี
และสารสนเทศ
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน
และเลือกใช้สื่อได้อย่าง
เหมาะสมมีการบันทึก
ความรู้วิเคราะห์ข้อมูล
สรุปเป็นองค์ความรู้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
ผู้อื่นได้และนำไปใช้
ในชีวิตประจำวันได้ 

ศึกษาค้นคว้าหาความรู้
จากหนังสือเอกสาร
สิ่งพิมพ์สื่อเทคโนโลยี
และสารสนเทศ
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน
เลือกใช้สื่อได้อย่าง
เหมาะสมมีการบันทึก
ความรู้วิเคราะห์ข้อมูล
สรุปเป็นองค์ความรู้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วย
วิธีการที่หลากหลายและ
เผยแพร่แก่บุคคลทั่วไป
นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ได้


ไม่ศึกษาค้นคว้า
หาความรู้

ข้อที่ ๕ อยู่อย่างพอเพียง 

นิยาม

 อยู่อย่างพอเพียง หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล

รอบคอบมีคุณธรรมมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีและปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 ผู้ที่อยู่อย่างพอเพียงคือผู้ที่ดำเนินชีวิตอย่างประมาณตนมีเหตุผลรอบคอบระมัดระวังอยู่ร่วมกับ

ผู้อื่นด้วยความรับผิดชอบ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่าง ๆ มีการวางแผนป้องกันความเสี่ยง

และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

ตัวชี้วัด ๕.๑ดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณมีเหตุผลรอบคอบมีคุณธรรม

 ๕.๒มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข



�0� เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้

 ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี้

๕.๑ ดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณ ๕.๑.๑ ใช้ทรัพย์สินของตนเองเช่นเงินสิ่งของเครื่องใช้ฯลฯอย่างประหยัดคุ้มค่าและ
 มีเหตุผลรอบคอบมีคุณธรรม  เก็บรักษาดูแลอย่างดีรวมทั้งการใช้เวลาอย่างเหมาะสม
  ๕.๑.๒ ใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัดคุ้มค่าและเก็บรักษาดูแลอย่างดี
  ๕.๑.๓ ปฏิบัติตนและตัดสินใจด้วยความรอบคอบมีเหตุผล
  ๕.๑.๔ ไม่เอาเปรียบผู้อื่นและไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนพร้อมให้อภัยเมื่อผู้อื่น
   กระทำผิดพลาด

๕.๒มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีปรับตัว ๕.๒.๑ วางแผนการเรียนการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันบนพื้นฐานของความรู้
 เพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  ข้อมูลข่าวสาร
  ๕.๒.๒ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อมยอมรับและปรับตัว
   เพื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

ตัวชี้วัดที่๕.๑ดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณมีเหตุผลรอบคอบมีคุณธรรม



 พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน(๐) ผ่าน(๑) ดี(๒) ดีเยี่ยม(๓)

๕.๑.๑ใช้ทรัพย์สินของ
ตนเองเช่นเงิน
สิ่งของเครื่องใช้
ฯลฯอย่างประหยัด
คุ้มค่าและเก็บ
รักษาดูแลอย่างดี
รวมทั้งการใช้เวลา
อย่างเหมาะสม

๕.๑.๒ใช้ทรัพยากรของ
ส่วนรวมอย่างประหยัด
คุ้มค่าและเก็บรักษา
ดูแลอย่างดี

๕.๑.๓ปฏิบัติตนและ
ตัดสินใจด้วยความ
รอบคอบมีเหตุผล

๕.๑.๔ไม่เอาเปรียบผู้อื่น
และไม่ทำให้ผู้อื่น
เดือดร้อนพร้อม
ให้อภัยเมื่อผู้อื่น
กระทำผิดพลาด

ใช้เงินและของใช้ส่วนตัว
อย่างไม่ประหยัด

ใช้เงินและของใช้ส่วนตัว
อย่างประหยัด

ใช้เงินของใช้ส่วนตัว
และของส่วนรวมอย่าง
ประหยัดและเก็บรักษา
ดูแลอย่างดี


ใช้เงินของใช้ส่วนตัว
และของส่วนรวมอย่าง
ประหยัดคุ้มค่า
เก็บรักษาดูแลอย่างดี
มีเหตุผลและ
ไม่เอาเปรียบผู้อื่น


 เกณฑ์การให้คะแนน     ระดับประถมศึกษา (ป.๑-ป.๓) 



เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ �0�

ตัวชี้วัดที่๕.๒มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข



 พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน(๐) ผ่าน(๑) ดี(๒) ดีเยี่ยม(๓)

๕.๒.๑ วางแผนการเรียน
การทำงานและ
การใช้ชีวิตประจำวัน

 บนพื้นฐานของ
ความรู้ข้อมูล
ข่าวสาร

๕.๒.๒รู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง
ของสังคมและ
สภาพแวดล้อม
ยอมรับและปรับตัว
เพื่ออยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข 

ไม่วางแผนการเรียนและ
การใช้ชีวิตประจำวัน

ใช้ความรู้ข้อมูลข่าวสาร
ให้เป็นประโยชน์ต่อ
การเรียน

ใช้ความรู้ข้อมูลข่าวสาร
ให้เป็นประโยชน์ต่อ
การเรียนและใช้ในชีวิต
ประจำวัน

ใช้ความรู้ข้อมูลข่าวสาร
ให้เป็นประโยชน์ต่อ
การเรียนและใช้ในชีวิต
ประจำวันและอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข


ตัวชี้วัดที่๕.๑ดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณมีเหตุผลรอบคอบมีคุณธรรม

 เกณฑ์การให้คะแนน     ระดับประถมศึกษา (ป.๔-ป.๖) 



 พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน(๐) ผ่าน(๑) ดี(๒) ดีเยี่ยม(๓)

๕.๑.๑ ใช้ทรัพย์สินของ
ตนเองเช่นเงิน
สิ่งของเครื่องใช้
ฯลฯอย่างประหยัด
คุ้มค่าและเก็บ
รักษาดูแลอย่างดี
รวมทั้งการใช้เวลา
อย่างเหมาะสม

๕.๑.๒ ใช้ทรัพยากรของ
ส่วนรวมอย่าง
ประหยัดคุ้มค่า
และเก็บรักษาดูแล
อย่างดี

ใช้เงินและของใช้ส่วนตัว
อย่างไม่ประหยัด

ใช้ทรัพย์สินของตนเอง
และทรัพยากรของ
ส่วนรวมอย่างประหยัด
และคุ้มค่า

ใช้ทรัพย์สินของตนเอง
และทรัพยากรของ
ส่วนรวมอย่างประหยัด
คุ้มค่าเก็บรักษาดูแล
อย่างดีมีเหตุผลและ
ไม่เอาเปรียบผู้อื่น


ใช้ทรัพย์สินของตนเอง
และทรัพยากรของ
ส่วนรวมอย่างประหยัด
คุ้มค่ารอบคอบ
เก็บรักษาดูแลอย่างดี
มีเหตุผลไม่เอาเปรียบ
ผู้อื่นและไม่ทำให้ผู้อื่น
เดือดร้อน



�0� เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 



 พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน(๐) ผ่าน(๑) ดี(๒) ดีเยี่ยม(๓)

๕.๑.๓ ปฏิบัติตนและ
ตัดสินใจด้วย
ความรอบคอบ
มีเหตุผล

๕.๑.๔ ไม่เอาเปรียบผู้อื่น
และไม่ทำให้ผู้อื่น
เดือดร้อนพร้อม
ให้อภัยเมื่อผู้อื่น
กระทำผิดพลาด

ตัวชี้วัดที่๕.๒มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข



 พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน(๐) ผ่าน(๑) ดี(๒) ดีเยี่ยม(๓)

๕.๒.๑ วางแผนการเรียน

การทำงานและ

การใช้ชีวิตประจำวัน

บนพื้นฐานของ

ความรู้ข้อมูล

ข่าวสาร

๕.๒.๒รู้เท่าทัน

การเปลี่ยนแปลง

ของสังคมและ

สภาพแวดล้อม

ยอมรับและปรับตัว

เพื่ออยู่ร่วมกับ

ผู้อื่นได้อย่างมี

ความสุข

ไม่วางแผนการเรียนและ

การใช้ชีวิตประจำวัน

ใช้ความรู้ข้อมูลข่าวสาร

ให้เป็นประโยชน์ต่อ

การเรียนและการใช้ใน

ชีวิตประจำวัน

ใช้ความรู้ข้อมูลข่าวสาร

ให้เป็นประโยชน์ต่อ

การเรียนและการใช้ใน

ชีวิตประจำวันรับรู้

การเปลี่ยนแปลงของ

ครอบครัวชุมชน

และสภาพแวดล้อม


ใช้ความรู้ข้อมูลข่าวสาร

ให้เป็นประโยชน์ต่อ

การเรียนและการใช้ใน

ชีวิตประจำวันรับรู้

การเปลี่ยนแปลงของ

ครอบครัวชุมชน

และสภาพแวดล้อม

และอยู่ร่วมกับผู้อื่น

อย่างมีความสุข 



เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ �0�



ตัวชี้วัดที่๕.๑ดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณมีเหตุผลรอบคอบมีคุณธรรม

 เกณฑ์การให้คะแนน      ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 



 พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน(๐) ผ่าน(๑) ดี(๒) ดีเยี่ยม(๓)

๕.๑.๑ ใช้ทรัพย์สินของ
ตนเองเช่นเงิน
สิ่งของเครื่องใช้
ฯลฯอย่างประหยัด
คุ้มค่าและเก็บ
รักษาดูแลอย่างดี
รวมทั้งการใช้เวลา
อย่างเหมาะสม

๕.๑.๒ ใช้ทรัพยากรของ
ส่วนรวมอย่าง
ประหยัดคุ้มค่า
และเก็บรักษาดูแล
อย่างดี

๕.๑.๓ ปฏิบัติตนและ
ตัดสินใจด้วย
ความรอบคอบ
มีเหตุผล

๕.๑.๔ ไม่เอาเปรียบผู้อื่น
และไม่ทำให้ผู้อื่น
เดือดร้อนพร้อม
ให้อภัยเมื่อผู้อื่น
กระทำผิดพลาด

ใช้เงินและของใช้ส่วนตัว
อย่างไม่ประหยัด

ใช้ทรัพย์สินของตนเอง
และทรัพยากรของ
ส่วนรวมอย่างประหยัด
คุ้มค่าเก็บรักษาดูแล
อย่างดีรอบคอบ
มีเหตุผล

ใช้ทรัพย์สินของตนเอง
และทรัพยากรของ
ส่วนรวมอย่างประหยัด
คุ้มค่าเก็บรักษาดูแล
อย่างดีรอบคอบ
มีเหตุผลไม่เอาเปรียบ
ผู้อื่นและไม่ทำให้ผู้อื่น
เดือดร้อน 

ใช้ทรัพย์สินของตนเอง
และทรัพยากรของ
ส่วนรวมอย่างประหยัด
คุ้มค่าเก็บรักษาดูแล
อย่างดีรอบคอบ
มีเหตุผลไม่เอาเปรียบ
ผู้อื่นไม่ทำให้ผู้อื่น
เดือดร้อนและให้อภัย
เมื่อผู้อื่นกระทำผิดพลาด



�0� เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

ตัวชี้วัดที่๕.๒มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข



 พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน(๐) ผ่าน(๑) ดี(๒) ดีเยี่ยม(๓)

๕.๒.๑ วางแผนการเรียน

การทำงานและ

การใช้ชีวิตประจำวัน

บนพื้นฐานของ

ความรู้ข้อมูล

ข่าวสาร

๕.๒.๒รู้เท่าทัน

การเปลี่ยนแปลง

ของสังคมและ

สภาพแวดล้อม

ยอมรับและปรับตัว

เพื่ออยู่ร่วมกับผู้

อื่นได้อย่างมีความ

สุข

ไม่วางแผนการเรียน

และการใช้ชีวิตประจำวัน

ใช้ความรู้ข้อมูลข่าวสาร

ในการวางแผนการเรียน

การทำงานและการใช้

ในชีวิตประจำวัน

รับรู้การเปลี่ยนแปลง

ของครอบครัวชุมชน

และสภาพแวดล้อม


ใช้ความรู้ข้อมูลข่าวสาร

ในการวางแผนการเรียน

การทำงานและการใช้

ในชีวิตประจำวันยอมรับ

การเปลี่ยนแปลงของ

ครอบครัวชุมชนสังคม

และสภาพแวดล้อม

ใช้ความรู้ข้อมูลข่าวสาร

ในการวางแผนการเรียน

การทำงานและการใช้

ในชีวิตประจำวันยอมรับ

การเปลี่ยนแปลงของ

ครอบครัวชุมชนสังคม

สภาพแวดล้อมและ

ปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่น

ได้อย่างมีความสุข


ตัวชี้วัดที่๕.๑ดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณมีเหตุผลรอบคอบมีคุณธรรม

 เกณฑ์การให้คะแนน       ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 



 พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน(๐) ผ่าน(๑) ดี(๒) ดีเยี่ยม(๓)

๕.๑.๑ ใช้ทรัพย์สินของ
ตนเองเช่นเงิน
สิ่งของเครื่องใช้
ฯลฯอย่างประหยัด
คุ้มค่าและเก็บ
รักษาดูแลอย่างดี
รวมทั้งการใช้เวลา
อย่างเหมาะสม

๕.๑.๒ ใช้ทรัพยากรของ
ส่วนรวมอย่าง
ประหยัดคุ้มค่า
และเก็บรักษาดูแล
อย่างดี

ใช้เงินและของใช้ส่วนตัว
อย่างไม่ประหยัด

ใช้ทรัพย์สินของตนเอง
และทรัพยากรของ
ส่วนรวมอย่างประหยัด
คุ้มค่าเก็บรักษาดูแล
อย่างดีรอบคอบ
มีเหตุผลไม่เอาเปรียบ
ผู้อื่นและไม่ทำให้ผู้อื่น
เดือดร้อน

ใช้ทรัพย์สินของตนเอง
และทรัพยากรของ
ส่วนรวมอย่างประหยัด
คุ้มค่าเก็บรักษาดูแล
อย่างดีรอบคอบ
มีเหตุผลไม่เอาเปรียบ
ผู้อื่นไม่ทำให้ผู้อื่น
เดือดร้อนและให้อภัย
เมื่อผู้อื่นกระทำผิดพลาด

ใช้ทรัพย์สินของตนเอง
และทรัพยากรของ
ส่วนรวมอย่างประหยัด
คุ้มค่าเก็บรักษาดูแล
อย่างดีตัดสินใจด้วย
ความรอบคอบมีเหตุผล
ไม่เอาเปรียบผู้อื่น
ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน
ให้อภัยเมื่อผู้อื่นกระทำ
ผิดพลาดและเป็น
แบบอย่างที่ดี




เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
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ข้อที่ ๖ มุ่งมั่นในการทำงาน 

นิยาม

 มุ่งมั่นในการทำงาน หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจและรับผิดชอบในการทำหน้าที่

การงานด้วยความเพียรพยายามอดทนเพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย



 พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน(๐) ผ่าน(๑) ดี(๒) ดีเยี่ยม(๓)

๕.๑.๓ ปฏิบัติตนและ
ตัดสินใจด้วย
ความรอบคอบ
มีเหตุผล

๕.๑.๔ ไม่เอาเปรียบผู้อื่น
และไม่ทำให้ผู้อื่น
เดือดร้อนพร้อม
ให้อภัยเมื่อผู้อื่น
กระทำผิดพลาด

ตัวชี้วัดที่๕.๒มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข



 พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน(๐) ผ่าน(๑) ดี(๒) ดีเยี่ยม(๓)

๕.๒.๑ วางแผนการเรียน
การทำงานและ
การใช้ชีวิตประจำวัน
บนพื้นฐานของ
ความรู้ข้อมูล
ข่าวสาร

๕.๒.๒รู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง
ของสังคมและ
สภาพแวดล้อม
ยอมรับและปรับตัว
เพื่ออยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข

ไม่วางแผนการเรียนและ
การใช้ชีวิตประจำวัน

ใช้ความรู้ข้อมูลข่าวสาร
ในการวางแผนการเรียน
การทำงานและการใช้
ในชีวิตประจำวันและ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
ของครอบครัวชุมชน
สังคมและสภาพแวดล้อม


ใช้ความรู้ข้อมูลข่าวสาร
ในการวางแผนการเรียน
การทำงานและการใช้ใน
ชีวิตประจำวันยอมรับ
การเปลี่ยนแปลงของ
ครอบครัวชุมชนสังคม
และสภาพแวดล้อมและ
ปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุข

ใช้ความรู้ข้อมูลข่าวสาร
ในการวางแผนการเรียน
การทำงานและการใช้ใน
ชีวิตประจำวันรู้เท่าทัน
กับการเปลี่ยนแปลงของ
ครอบครัวชุมชนสังคม
และสภาพแวดล้อมและ
ปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข




�0� เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 ผู้ที่มุ่งมั่นในการทำงาน คือ ผู้ที่มีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

ด้วยความเพียรพยายาม ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ ในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย

ที่กำหนดด้วยความรับผิดชอบและมีความภาคภูมิใจในผลงาน

ตัวชี้วัด ๖.๑ ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่การงาน

 ๖.๒ ทำงานด้วยความเพียรพยายามและอดทนเพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย

ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้

 ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี้

๖.๑ตั้งใจและรับผิดชอบในการ ๖.๑.๑ เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
 ปฏิบัติหน้าที่การงาน ๖.๑.๒ ตั้งใจและรับผิดชอบในการทำงานให้สำเร็จ
  ๖.๑.๓ปรับปรุงและพัฒนาการทำงานด้วยตนเอง

๖.๒ทำงานด้วยความเพียรพยายาม ๖.๒.๑ทุ่มเททำงานอดทนไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน
 และอดทนเพื่อให้งานสำเร็จ ๖.๒.๒พยายามแก้ปัญหาและอุปสรรคในการทำงานให้สำเร็จ
 ตามเป้าหมาย ๖.๒.๓ชื่นชมผลงานด้วยความภาคภูมิใจ

ตัวชี้วัดที่๖.๑ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่การงาน

 เกณฑ์การให้คะแนน     ระดับประถมศึกษา (ป.๑-ป.๓) 



 พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน(๐) ผ่าน(๑) ดี(๒) ดีเยี่ยม(๓)

๖.๑.๑ เอาใจใส่ต่อ
การปฏิบัติหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย

๖.๑.๒ ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการทำงาน
ให้สำเร็จ

๖.๑.๓ ปรับปรุงและพัฒนา
การทำงาน
ด้วยตนเอง

ไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่
การงาน 

เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย
ให้สำเร็จ

ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย
ให้สำเร็จมีการปรับปรุง
การทำงานให้ดีขึ้น




เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ �0�

ตัวชี้วัดที่๖.๒ทำงานด้วยความเพียรพยายามและอดทนเพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย



 พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน(๐) ผ่าน(๑) ดี(๒) ดีเยี่ยม(๓)

๖.๒.๑ ทุ่มเททำงานอดทน
ไม่ย่อท้อต่อปัญหา
และอุปสรรค
ในการทำงาน

๖.๒.๒ พยายามแก้ปัญหา
และอุปสรรค
ในการทำงาน
ให้สำเร็จ

๖.๒.๓ ชื่นชมผลงาน
ด้วยความ
ภาคภูมิใจ

ไม่ขยันอดทนในการ
ทำงาน

ทำงานด้วยความขยัน
เพื่อให้งานเสร็จตามที่
ได้รับมอบหมาย

ทำงานด้วยความขยัน
และพยายามให้งาน
สำเร็จตามเป้าหมาย

ทำงานด้วยความขยัน
อดทนและพยายามให้
งานสำเร็จตามเป้าหมาย
และชื่นชมผลงาน
ด้วยความภาคภูมิใจ


ตัวชี้วัดที่๖.๑ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่การงาน

 เกณฑ์การให้คะแนน     ระดับประถมศึกษา (ป.๔-ป.๖) 



 พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน(๐) ผ่าน(๑) ดี(๒) ดีเยี่ยม(๓)

๖.๑.๑ เอาใจใส่ต่อ
การปฏิบัติหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย

๖.๑.๒ ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการทำงาน
ให้สำเร็จ

๖.๑.๓ ปรับปรุงและพัฒนา
การทำงาน
ด้วยตนเอง

ไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่
การงาน 

ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย
ให้สำเร็จ

ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย
ให้สำเร็จมีการปรับปรุง
การทำงานให้ดีขึ้น

ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย
ให้สำเร็จมีการปรับปรุง
และพัฒนาการทำงาน
ให้ดีขึ้น
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ตัวชี้วัดที่๖.๒ทำงานด้วยความเพียรพยายามและอดทนเพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย



 พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน(๐) ผ่าน(๑) ดี(๒) ดีเยี่ยม(๓)

๖.๒.๑ ทุ่มเททำงานอดทน
ไม่ย่อท้อต่อปัญหา
และอุปสรรค
ในการทำงาน

๖.๒.๒พยายามแก้ปัญหา
และอุปสรรค
ในการทำงาน
ให้สำเร็จ

๖.๒.๓ ชื่นชมผลงาน
ด้วยความ
ภาคภูมิใจ

ไม่ขยันอดทนในการ
ทำงาน

ทำงานด้วยความขยัน
และพยายามให้งาน
สำเร็จตามเป้าหมาย

ทำงานด้วยความขยัน
อดทนและพยายามให้
งานสำเร็จตามเป้าหมาย
และชื่นชมผลงาน
ด้วยความภาคภูมิใจ

ทำงานด้วยความขยัน
อดทนและพยายามให้
งานสำเร็จตามเป้าหมาย
ไม่ย่อท้อต่อปัญหา
ในการทำงานและชื่นชม
ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ


ตัวชี้วัดที่๖.๑ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่การงาน

 เกณฑ์การให้คะแนน      ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 



 พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน(๐) ผ่าน(๑) ดี(๒) ดีเยี่ยม(๓)

๖.๑.๑ เอาใจใส่ต่อ
การปฏิบัติหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย

๖.๑.๒ ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการทำงาน
ให้สำเร็จ

๖.๑.๓ ปรับปรุงและพัฒนา
การทำงาน
ด้วยตนเอง

ไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่
การงาน 

ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย
ให้สำเร็จมีการปรับปรุง
การทำงานให้ดีขึ้น


ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย
ให้สำเร็จมีการปรับปรุง
และพัฒนาการทำงาน
ให้ดีขึ้น


ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย
ให้สำเร็จมีการปรับปรุง
และพัฒนาการทำงาน
ให้ดีขึ้นด้วยตนเอง
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ตัวชี้วัดที่๖.๒ทำงานด้วยความเพียรพยายามและอดทนเพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย



 พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน(๐) ผ่าน(๑) ดี(๒) ดีเยี่ยม(๓)

๖.๒.๑ ทุ่มเททำงานอดทน
ไม่ย่อท้อต่อปัญหา
และอุปสรรค
ในการทำงาน

๖.๒.๒พยายามแก้ปัญหา
และอุปสรรค
ในการทำงาน
ให้สำเร็จ

๖.๒.๓ ชื่นชมผลงาน
ด้วยความ
ภาคภูมิใจ

ไม่ขยันอดทนในการ
ทำงาน

ทำงานด้วยความขยัน
อดทนและพยายามให้
งานสำเร็จตามเป้าหมาย
และชื่นชมผลงาน
ด้วยความภาคภูมิใจ

ทำงานด้วยความขยัน
อดทนและพยายามให้
งานสำเร็จตามเป้าหมาย
ไม่ย่อท้อต่อปัญหา
ในการทำงานและชื่นชม
ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ

ทำงานด้วยความขยัน
อดทนและพยายามให้
งานสำเร็จตามเป้าหมาย
ภายในเวลาที่กำหนด
ไม่ย่อท้อต่อปัญหา
แก้ปัญหาอุปสรรค
ในการทำงานและชื่นชม
ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ

ตัวชี้วัดที่๖.๑ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่การงาน

 เกณฑ์การให้คะแนน     ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 



 พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน(๐) ผ่าน(๑) ดี(๒) ดีเยี่ยม(๓)

๖.๑.๑ เอาใจใส่ต่อ
การปฏิบัติหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย

๖.๑.๒ ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการทำงาน
ให้สำเร็จ

๖.๑.๓ ปรับปรุงและพัฒนา
การทำงาน
ด้วยตนเอง

ไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่
การงาน 

ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย
ให้สำเร็จมีการปรับปรุง
และพัฒนาการทำงาน
ให้ดีขึ้น


ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย
ให้สำเร็จมีการปรับปรุง
และพัฒนาการทำงาน
ให้ดีขึ้นด้วยตนเอง


ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย
ให้สำเร็จมีการปรับปรุง
และพัฒนาการทำงาน
ให้ดีขึ้นด้วยตนเอง
และเป็นแบบอย่างที่ดี


ตัวชี้วัดที่๖.๒ทำงานด้วยความเพียรพยายามและอดทนเพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย



 พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน(๐) ผ่าน(๑) ดี(๒) ดีเยี่ยม(๓)

๖.๒.๑ ทุ่มเททำงานอดทน
ไม่ย่อท้อต่อปัญหา
และอุปสรรค
ในการทำงาน

ไม่ขยันอดทนในการ
ทำงาน

ทำงานด้วยความขยัน
อดทนและพยายามให้
งานสำเร็จตามเป้าหมาย
ไม่ย่อท้อต่อปัญหา

ทำงานด้วยความขยัน
อดทนและพยายามให้
งานสำเร็จตามเป้าหมาย
ภายในเวลาที่กำหนด

ทำงานด้วยความขยัน
อดทนและพยายามให้
งานสำเร็จตามเป้าหมาย
ก่อนเวลาที่กำหนด



�1� เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 



 พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน(๐) ผ่าน(๑) ดี(๒) ดีเยี่ยม(๓)

๖.๒.๒ พยายามแก้ปัญหา
และอุปสรรค
ในการทำงาน
ให้สำเร็จ

๖.๒.๓ ชื่นชมผลงาน
ด้วยความ
ภาคภูมิใจ

ในการทำงานและชื่นชม
ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ

ไม่ย่อท้อต่อปัญหา
แก้ปัญหาอุปสรรคใน
การทำงานและชื่นชม
ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ

ไม่ย่อท้อต่อปัญหา
แก้ปัญหาอุปสรรคใน
การทำงานและชื่นชม
ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ

ข้อที่ ๗ รักความเป็นไทย 

นิยาม

 รักความเป็นไทย หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ร่วมอนุรักษ์

สืบทอดภูมิปัญญาไทยขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะและวัฒนธรรมใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง

และเหมาะสม

 ผู้ที่รักความเป็นไทย คือ ผู้ที่มีความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ชื่นชม มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบทอด

เผยแพร่ภูมิปัญญาไทยขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะและวัฒนธรรมไทยมีความกตัญญูกตเวที ใช้ภาษาไทย

ในการสื่อสารอย่างถูกต้องเหมาะสม

ตัวชี้วัด ๗.๑ ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะวัฒนธรรมไทยและมีความกตัญญูกตเวที

 ๗.๒ เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

 ๗.๓ อนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาไทย

ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้

 ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี้

๗.๑ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม ๗.๑.๑ แต่งกายและมีมารยาทงดงามแบบไทยมีสัมมาคารวะกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
 ประเพณีศิลปะวัฒนธรรมไทย ๗.๑.๒ ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเพณีศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
 และมีความกตัญญูกตเวที ๗.๑.๓ชักชวนแนะนำให้ผู้อื่นปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะและวัฒนธรรมไทย

๗.๒เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทย ๗.๒.๑ ใช้ภาษาไทยและเลขไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
 ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง ๗.๒.๒ชักชวนแนะนำให้ผู้อื่นเห็นคุณค่าของการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง 
 เหมาะสม

๗.๓อนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาไทย ๗.๓.๑นำภูมิปัญญาไทยมาใช้ให้เหมาะสมในวิถีชีวิต
  ๗.๓.๒ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาไทย
  ๗.๓.๓แนะนำมีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย



เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ �1�

ตัวชี้วัดที่๗.๑ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะวัฒนธรรมไทยและมีความกตัญญูกตเวที

 เกณฑ์การให้คะแนน     ระดับประถมศึกษา (ป.๑-ป.๓) 



 พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน(๐) ผ่าน(๑) ดี(๒) ดีเยี่ยม(๓)

๗.๑.๑ แต่งกายและมี
มารยาทงดงาม
แบบไทย
มีสัมมาคารวะ
กตัญญูกตเวที
ต่อผู้มีพระคุณ

๗.๑.๒ ร่วมกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับ
ประเพณีศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย

๗.๑.๓ชักชวนแนะนำ
ให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย

ไม่มีสัมมาคารวะ
ต่อผู้ใหญ่ 

ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
มารยาทแบบไทย
มีสัมมาคารวะกตัญญู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ

ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
มารยาทแบบไทย
มีสัมมาคารวะกตัญญู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
และแต่งกายแบบไทย

ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
มารยาทแบบไทย
มีสัมมาคารวะกตัญญู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
และแต่งกายแบบไทย
เข้าร่วมในกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับประเพณี
ศิลปะและวัฒนธรรม
ไทย


ตัวชี้วัดที่๗.๒เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม



 พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน(๐) ผ่าน(๑) ดี(๒) ดีเยี่ยม(๓)

๗.๒.๑ใช้ภาษาไทยและ
เลขไทยในการ
สื่อสารได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม

๗.๒.๒ ชักชวนแนะนำ
ให้ผู้อื่นเห็นคุณค่า
ของการใช้ภาษาไทย
ที่ถูกต้อง

ไม่สนใจใช้ภาษาไทย
อย่างถูกต้อง

ใช้ภาษาไทยและเลขไทย
ในการสื่อสารได้

ใช้ภาษาไทยเลขไทย
ในการสื่อสารและบอก
ให้ผู้อื่นใช้ภาษาไทย
ที่ถูกต้อง

เป็นแบบอย่างที่ดี
ในการใช้ภาษาไทย
เลขไทยในการสื่อสาร
และบอกให้ผู้อื่นใช้
ภาษาไทยที่ถูกต้อง




�1� เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

ตัวชี้วัดที่๗.๓อนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาไทย



 พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน(๐) ผ่าน(๑) ดี(๒) ดีเยี่ยม(๓)

๗.๓.๑นำภูมิปัญญาไทย
มาใช้ให้เหมาะสม
ในวิถีชีวิต

๗.๓.๒ ร่วมกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับ
ภูมิปัญญาไทย

๗.๓.๓ แนะนำมีส่วนร่วม
ในการสืบทอด
ภูมิปัญญาไทย

ไม่สนใจภูมิปัญญาไทย บอกชื่อภูมิปัญญาไทย
ที่ใช้ในท้องถิ่นของตนได้

บอกชื่อภูมิปัญญาไทย
ที่ใช้ในท้องถิ่นของตน
และเข้าร่วมกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับ
ภูมิปัญญาไทย

บอกชื่อภูมิปัญญาไทย
ที่ใช้ในท้องถิ่นของตน
เข้าร่วมและชักชวน
คนในครอบครัวหรือ
เพื่อนเข้าร่วมกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับ
ภูมิปัญญาไทย

ตัวชี้วัดที่๗.๑ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะวัฒนธรรมไทยและมีความกตัญญูกตเวที

 เกณฑ์การให้คะแนน     ระดับประถมศึกษา (ป.๔-ป.๖) 



 พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน(๐) ผ่าน(๑) ดี(๒) ดีเยี่ยม(๓)

๗.๑.๑ แต่งกายและมี
มารยาทงดงาม
แบบไทย
มีสัมมาคารวะ
กตัญญูกตเวที
ต่อผู้มีพระคุณ

๗.๑.๒ ร่วมกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับ
ประเพณีศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย

๗.๑.๓ชักชวนแนะนำ
ให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย

ไม่มีสัมมาคารวะ
ต่อผู้ใหญ่ 

ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
มารยาทแบบไทย
มีสัมมาคารวะกตัญญู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
และแต่งกายแบบไทย

ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
มารยาทแบบไทย
มีสัมมาคารวะกตัญญู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
และแต่งกายแบบไทย
เข้าร่วมหรือมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับประเพณีศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย

ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
มารยาทแบบไทย
มีสัมมาคารวะกตัญญู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
และแต่งกายแบบไทย
เข้าร่วมหรือมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับประเพณีศิลปะและ
วัฒนธรรมไทยชักชวน
แนะนำเพื่อนให้ปฏิบัติ
ตามขนบธรรมเนียม
ประเพณีศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย



เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ �1�

ตัวชี้วัดที่๗.๒เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม




 พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน(๐) ผ่าน(๑) ดี(๒) ดีเยี่ยม(๓)

๗.๒.๑ ใช้ภาษาไทยและ
เลขไทยในการ
สื่อสารได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม

๗.๒.๒ ชักชวนแนะนำ
ให้ผู้อื่นเห็นคุณค่า
ของการใช้ภาษาไทย
ที่ถูกต้อง

ไม่สนใจใช้ภาษาไทย
อย่างถูกต้อง

ใช้ภาษาไทยเลขไทย
ในการสื่อสารและ
แนะนำให้ผู้อื่นใช้
ภาษาไทยที่ถูกต้อง

ใช้ภาษาไทยเลขไทย
ในการสื่อสารได้ถูกต้อง
เหมาะสมและแนะนำ
ให้ผู้อื่นใช้ภาษาไทย
ที่ถูกต้อง

ใช้ภาษาไทยเลขไทย
ในการสื่อสารได้ถูกต้อง
เหมาะสมและแนะนำ
ให้ผู้อื่นใช้ภาษาไทย
ที่ถูกต้องเป็นประจำ
เป็นแบบอย่างที่ดี
ด้านการใช้ภาษาไทย

ตัวชี้วัดที่๗.๓อนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาไทย




 พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน(๐) ผ่าน(๑) ดี(๒) ดีเยี่ยม(๓)

๗.๓.๑นำภูมิปัญญาไทย
มาใช้ให้เหมาะสม
ในวิถีชีวิต

๗.๓.๒ ร่วมกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับ

 ภูมิปัญญาไทย
๗.๓.๓แนะนำมีส่วนร่วม

ในการสืบทอด
ภูมิปัญญาไทย

ไม่สนใจภูมิปัญญาไทย บอกชื่อภูมิปัญญาไทย
ที่ใช้ในท้องถิ่นและ
เข้าร่วมกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับ
ภูมิปัญญาไทย

บอกชื่อภูมิปัญญาไทย
ที่ใช้ในท้องถิ่นเข้าร่วม
และชักชวนคนใน
ครอบครัวหรือเพื่อน
เข้าร่วมกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับ
ภูมิปัญญาไทย

บอกชื่อภูมิปัญญาไทย
ในท้องถิ่นเข้าร่วมและ
ชักชวนคนในครอบครัว
เพื่อนและบุคคลอื่นๆ
เข้าร่วมกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับ
ภูมิปัญญาไทย
และใช้ภูมิปัญญาไทย
ในชีวิตประจำวัน

ตัวชี้วัดที่๗.๑ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะวัฒนธรรมไทยและมีความกตัญญูกตเวที

 เกณฑ์การให้คะแนน     ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 



 พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน(๐) ผ่าน(๑) ดี(๒) ดีเยี่ยม(๓)

๗.๑.๑ แต่งกายและมี
มารยาทงดงาม
แบบไทย
มีสัมมาคารวะ
กตัญญูกตเวที
ต่อผู้มีพระคุณ

ไม่มีสัมมาคารวะต่อ
ผู้ใหญ่ 

ปฏิบัติตนเป็น
ผู้มีมารยาทแบบไทย
มีสัมมาคารวะกตัญญู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
และแต่งกายแบบไทย
เข้าร่วมหรือมีส่วนร่วม

ปฏิบัติตนเป็น
ผู้มีมารยาทแบบไทย
มีสัมมาคารวะกตัญญู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
และแต่งกายแบบไทย
ด้วยความภาคภูมิใจ

ปฏิบัติตนเป็น
ผู้มีมารยาทแบบไทย
มีสัมมาคารวะกตัญญู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
แต่งกายแบบไทย
ด้วยความภาคภูมิใจ



�1� เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 



 พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน(๐) ผ่าน(๑) ดี(๒) ดีเยี่ยม(๓)

เข้าร่วมหรือมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับประเพณีศิลปะและ
วัฒนธรรมไทยชักชวน
แนะนำเพื่อนและคนอื่น
ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียม
ประเพณีศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย


เข้าร่วมหรือมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับประเพณีศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย

ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับประเพณีศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย

๗.๑.๒ร่วมกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับ
ประเพณีศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย

๗.๑.๓ชักชวนแนะนำ
ให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย

ตัวชี้วัดที่๗.๒เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม




 พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน(๐) ผ่าน(๑) ดี(๒) ดีเยี่ยม(๓)

๗.๒.๑ ใช้ภาษาไทยและ
เลขไทยในการ
สื่อสารได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม

๗.๒.๒ ชักชวนแนะนำ
ให้ผู้อื่นเห็นคุณค่า
ของการใช้ภาษาไทย
ที่ถูกต้อง

ไม่สนใจใช้ภาษาไทย
อย่างถูกต้อง

ใช้ภาษาไทยเลขไทย
ในการสื่อสารได้ถูกต้อง
เหมาะสมและแนะนำ
ให้ผู้อื่นใช้ภาษาไทย
ที่ถูกต้อง

ใช้ภาษาไทยเลขไทย
ในการสื่อสารได้ถูกต้อง
เหมาะสมและแนะนำ
ชักชวนให้ผู้อื่นใช้
ภาษาไทยที่ถูกต้อง

ใช้ภาษาไทยเลขไทย
ในการสื่อสารได้ถูกต้อง
เหมาะสมและแนะนำ
ชักชวนให้ผู้อื่นใช้
ภาษาไทยที่ถูกต้อง
เป็นประจำเป็นแบบอย่าง
ที่ดีด้านการใช้ภาษาไทย

ตัวชี้วัดที่๗.๓อนุรักษ์และสืบทอดและภูมิปัญญาไทย




 พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน(๐) ผ่าน(๑) ดี(๒) ดีเยี่ยม(๓)

๗.๓.๑นำภูมิปัญญาไทย
มาใช้ให้เหมาะสม
ในวิถีชีวิต

๗.๓.๒ร่วมกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับ
ภูมิปัญญาไทย

๗.๓.๓ แนะนำมีส่วนร่วม
ในการสืบทอด
ภูมิปัญญาไทย

ไม่สนใจภูมิปัญญาไทย สืบค้นภูมิปัญญาไทย
ที่ใช้ในท้องถิ่นเข้าร่วม
และชักชวนคนใน
ครอบครัวหรือเพื่อน
เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับภูมิปัญญาไทยและ
ใช้ภูมิปัญญาไทย
ในชีวิตประจำวัน

สืบค้นภูมิปัญญาไทย
ที่มีอยู่ในท้องถิ่นเข้าร่วม
และชักชวนคนใน
ครอบครัวเพื่อนและ
ผู้อื่นเข้าร่วมกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาไทย
ใช้และแนะนำให้เพื่อนใช้
ภูมิปัญญาไทย
ในชีวิตประจำวัน

สืบค้นภูมิปัญญาไทย
เข้าร่วมและชักชวนคนใน
ครอบครัวเพื่อนและ
ผู้อื่นเข้าร่วมกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาไทย
ใช้และแนะนำให้เพื่อน
ใช้ภูมิปัญญาไทยในชีวิต
ประจำวันและมีส่วนร่วม
ในการสืบทอดภูมิปัญญา
ไทย





เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ �1�

ตัวชี้วัดที่๗.๑ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะวัฒนธรรมไทยและมีความกตัญญูกตเวที

 เกณฑ์การให้คะแนน     ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 



 พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน(๐) ผ่าน(๑) ดี(๒) ดีเยี่ยม(๓)

๗.๑.๑ แต่งกายและมี
มารยาทงดงาม
แบบไทย
มีสัมมาคารวะ
กตัญญูกตเวที
ต่อผู้มีพระคุณ

๗.๑.๒ร่วมกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับ
ประเพณีศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย

๗.๑.๓ชักชวนแนะนำ
ให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย

ไม่มีสัมมาคารวะต่อ
ผู้ใหญ่

ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
มารยาทแบบไทย
มีสัมมาคารวะกตัญญู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
และแต่งกายแบบไทย
เข้าร่วมหรือมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับประเพณีศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย

ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
มารยาทแบบไทย
มีสัมมาคารวะกตัญญู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
และแต่งกายแบบไทย
ด้วยความภาคภูมิใจ
เข้าร่วมหรือมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ประเพณีศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย

ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาท
แบบไทยมีสัมมาคารวะ
กตัญญูกตเวทีต่อผู้มี
พระคุณแต่งกายแบบไทย
ด้วยความภาคภูมิใจ
เข้าร่วมหรือมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับประเพณีศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย
ชักชวนแนะนำผู้อื่น
และเป็นผู้นำหรือแกนนำ
ในการปฏิบัติตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย

ตัวชี้วัดที่๗.๒เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม




 พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน(๐) ผ่าน(๑) ดี(๒) ดีเยี่ยม(๓)

๗.๒.๑ ใช้ภาษาไทยและ
เลขไทยในการ
สื่อสารได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม

๗.๒.๒ชักชวนแนะนำ
ให้ผู้อื่นเห็นคุณค่า
ของการใช้ภาษาไทย
ที่ถูกต้อง

ไม่สนใจใช้ภาษาไทย
อย่างถูกต้อง

ใช้ภาษาไทยเลขไทย
ในการสื่อสารได้ถูกต้อง
เหมาะสมและแนะนำ
ชักชวนให้ผู้อื่นใช้
ภาษาไทยที่ถูกต้อง

ใช้ภาษาไทยเลขไทย
ในการสื่อสารได้ถูกต้อง
เหมาะสมและแนะนำ
ชักชวนให้ผู้อื่นเห็นคุณค่า
ในการใช้ภาษาไทย
ที่ถูกต้อง

ใช้ภาษาไทยเลขไทย
ในการสื่อสารได้ถูกต้อง
เหมาะสมและแนะนำ
ชักชวนให้ผู้อื่นเห็นคุณค่า
ในการใช้ภาษาไทย
ที่ถูกต้องเป็นประจำ
เป็นแบบอย่างที่ดี
ด้านการใช้ภาษาไทย



�1� เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 



ข้อที่ ๘ มีจิตสาธารณะ 

นิยาม

 มีจิตสาธารณะหมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือสถานการณ์ที่ก่อ

ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นชุมชนและสังคมด้วยความเต็มใจกระตือรือร้นโดยไม่หวังผลตอบแทน

 ผู้ที่มีจิตสาธารณะ คือ ผู้ที่มีลักษณะเป็นผู้ให้และช่วยเหลือผู้อื่น แบ่งปันความสุขส่วนตนเพื่อทำ

ประโยชน์แก่ส่วนรวมเข้าใจ เห็นใจผู้ที่มีความเดือดร้อนอาสาช่วยเหลือสังคมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยแรงกาย

สติปัญญาลงมือปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาหรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้เกิดในชุมชนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

ตัวชี้วัด ๘.๑ ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน

 ๘.๒ เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนชุมชนและสังคม

ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้

ตัวชี้วัดที่๗.๓อนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาไทย




 พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน(๐) ผ่าน(๑) ดี(๒) ดีเยี่ยม(๓)

๗.๓.๑นำภูมิปัญญาไทย
มาใช้ให้เหมาะสม
ในวิถีชีวิต

๗.๓.๒ร่วมกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับ
ภูมิปัญญาไทย

๗.๓.๓แนะนำมีส่วนร่วม
ในการสืบทอด
ภูมิปัญญาไทย

ไม่สนใจภูมิปัญญาไทย สืบค้นภูมิปัญญาไทย
ที่มีอยู่ในท้องถิ่น
เข้าร่วมและชักชวน
คนในครอบครัวเพื่อน
และผู้อื่นเข้าร่วม
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ภูมิปัญญาไทยใช้และ
แนะนำให้เพื่อนใช้
ภูมิปัญญาไทย
ในชีวิตประจำวัน

สืบค้นภูมิปัญญาไทย
ที่มีอยู่ในท้องถิ่น
เข้าร่วมและชักชวน
คนในครอบครัวเพื่อน
และผู้อื่นเข้าร่วม
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ภูมิปัญญาไทยใช้และ
แนะนำให้เพื่อนใช้
ภูมิปัญญาไทย
ในชีวิตประจำวันและ
มีส่วนร่วมในการ
สืบทอดภูมิปัญญาไทย

สืบค้นภูมิปัญญาไทย
ที่มีอยู่ในท้องถิ่น
เข้าร่วมและชักชวน
คนในครอบครัวเพื่อน
และผู้อื่นเข้าร่วม
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ภูมิปัญญาไทยใช้และ
แนะนำให้ผู้อื่นใช้
ภูมิปัญญาไทย
ในชีวิตประจำวันและ
มีส่วนร่วมในการสืบทอด
และเผยแพร่ภูมิปัญญาไทย

 ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี้

๘.๑ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจ ๘.๑.๑ช่วยพ่อแม่ผู้ปกครองและครูทำงานด้วยความเต็มใจ
 โดยไม่หวังผลตอบแทน ๘.๑.๒ อาสาทำงานให้ผู้อื่นด้วยกำลังกายกำลังใจและกำลังสติปัญญาด้วยความสมัครใจ
  ๘.๑.๓แบ่งปันสิ่งของทรัพย์สินและอื่นๆและช่วยแก้ปัญหาหรือสร้างความสุขให้กับผู้อื่น

๘.๒เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ๘.๒.๑ดูแลรักษาสาธารณสมบัติและสิ่งแวดล้อมด้วยความเต็มใจ
 ต่อโรงเรียนชุมชนและสังคม ๘.๒.๒เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนชุมชนและสังคม
  ๘.๒.๓ เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือร่วมสร้างสิ่งที่ดีงามของส่วนรวมตามสถานการณ์
   ที่เกิดขึ้นด้วยความกระตือรือร้น



เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ �1�

ตัวชี้วัดที่๘.๑ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน

 เกณฑ์การให้คะแนน     ระดับประถมศึกษา(ป.๑-ป.๓) 



 พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน(๐) ผ่าน(๑) ดี(๒) ดีเยี่ยม(๓)

๘.๑.๑ ช่วยพ่อแม่
ผู้ปกครองและ
ครูทำงาน
ด้วยความเต็มใจ

๘.๑.๒อาสาทำงานให้
ผู้อื่นด้วยกำลังกาย
กำลังใจและ
กำลังสติปัญญา
ด้วยความสมัครใจ

๘.๑.๓ แบ่งปันสิ่งของ
ทรัพย์สินและอื่นๆ
และช่วยแก้ปัญหา
หรือสร้างความสุข
ให้กับผู้อื่น

ไม่ช่วยเหลือพ่อแม่
ผู้ปกครองและครู

ช่วยพ่อแม่ผู้ปกครอง
และครูทำงาน
ด้วยความเต็มใจ

ช่วยพ่อแม่ผู้ปกครอง
และครูทำงาน
อาสาทำงานให้ผู้อื่น
ด้วยความเต็มใจ

ช่วยพ่อแม่ผู้ปกครอง
และครูทำงาน
อาสาทำงานและแบ่งปัน
สิ่งของให้ผู้อื่น
ด้วยความเต็มใจ



ตัวชี้วัดที่๘.๒เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนชุมชนและสังคม




 พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน(๐) ผ่าน(๑) ดี(๒) ดีเยี่ยม(๓)

๘.๒.๑ดูแลรักษา
สาธารณสมบัติ
และสิ่งแวดล้อม
ด้วยความเต็มใจ

๘.๒.๒ เข้าร่วมกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อ
โรงเรียนชุมชน
และสังคม

๘.๒.๓ เข้าร่วมกิจกรรม
เพื่อแก้ปัญหาหรือ
ร่วมสร้างสิ่งที่ดีงาม
ของส่วนรวมตาม
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ด้วยความกระตือรือร้น

ไม่สนใจดูแลรักษา
ทรัพย์สมบัติและ
สิ่งแวดล้อมของโรงเรียน

ดูแลรักษาทรัพย์สมบัติ
และสิ่งแวดล้อมของ
ห้องเรียนโรงเรียน

ดูแลรักษาทรัพย์สมบัติ
และสิ่งแวดล้อมของ
ห้องเรียนโรงเรียน
และเข้าร่วมกิจกรรม
ของโรงเรียน

ดูแลรักษาทรัพย์สมบัติ
และสิ่งแวดล้อมของ
ห้องเรียนโรงเรียน
และเข้าร่วมกิจกรรม
ของโรงเรียนด้วยความ
เต็มใจ



��0 เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

ตัวชี้วัดที่๘.๑ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน

 เกณฑ์การให้คะแนน     ระดับประถมศึกษา (ป.๔-ป.๖) 



 พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน(๐) ผ่าน(๑) ดี(๒) ดีเยี่ยม(๓)

๘.๑.๑ ช่วยพ่อแม่
ผู้ปกครองและ
ครูทำงาน
ด้วยความเต็มใจ

๘.๑.๒อาสาทำงานให้
ผู้อื่นด้วยกำลังกาย
กำลังใจและ
กำลังสติปัญญา
ด้วยความสมัครใจ

๘.๑.๓ แบ่งปันสิ่งของ
ทรัพย์สินและอื่นๆ
และช่วยแก้ปัญหา
หรือสร้างความสุข
ให้กับผู้อื่น

ไม่ช่วยเหลือพ่อแม่
ผู้ปกครองและครู

ช่วยพ่อแม่ผู้ปกครอง
และครูทำงาน
อาสาทำงานให้ผู้อื่น
ด้วยความเต็มใจ

ช่วยพ่อแม่ผู้ปกครอง
และครูทำงาน
อาสาทำงานและแบ่งปัน
สิ่งของให้ผู้อื่น
ด้วยความเต็มใจ

ช่วยพ่อแม่ผู้ปกครอง
และครูทำงาน
อาสาทำงาน
ช่วยคิดช่วยทำและ
แบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
ด้วยความเต็มใจ


ตัวชี้วัดที่๘.๒เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนชุมชนและสังคม




 พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน(๐) ผ่าน(๑) ดี(๒) ดีเยี่ยม(๓)

๘.๒.๑ดูแลรักษา
สาธารณสมบัติ
และสิ่งแวดล้อม
ด้วยความเต็มใจ

๘.๒.๒เข้าร่วมกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อ
โรงเรียนชุมชน
และสังคม

๘.๒.๓เข้าร่วมกิจกรรม
เพื่อแก้ปัญหาหรือ
ร่วมสร้างสิ่งที่ดีงาม
ของส่วนรวมตาม
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ด้วยความกระตือรือร้น

ไม่สนใจดูแลรักษา
ทรัพย์สมบัติและ
สิ่งแวดล้อมของโรงเรียน

ดูแลรักษาทรัพย์สมบัติ
สิ่งแวดล้อมของ
ห้องเรียนโรงเรียน
และเข้าร่วมกิจกรรม
เพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ของ
โรงเรียน

ดูแลรักษาทรัพย์สมบัติ
สิ่งแวดล้อมของ
ห้องเรียนโรงเรียน
และเข้าร่วมกิจกรรม
เพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์
ของโรงเรียน
ด้วยความเต็มใจ

ดูแลรักษาทรัพย์สมบัติ
สิ่งแวดล้อมของ
ห้องเรียนโรงเรียน
ชุมชนและเข้าร่วมกิจกรรม
เพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์
ของโรงเรียน
ด้วยความเต็มใจ




เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ ��1

ตัวชี้วัดที่๘.๑ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน

 เกณฑ์การให้คะแนน     ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 



 พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน(๐) ผ่าน(๑) ดี(๒) ดีเยี่ยม(๓)

๘.๑.๑ ช่วยพ่อแม่
ผู้ปกครองและ
ครูทำงาน
ด้วยความเต็มใจ

๘.๑.๒อาสาทำงานให้
ผู้อื่นด้วยกำลังกาย
กำลังใจและ
กำลังสติปัญญา
ด้วยความสมัครใจ

๘.๑.๓ แบ่งปันสิ่งของ
ทรัพย์สินและอื่นๆ
และช่วยแก้ปัญหา
หรือสร้างความสุข
ให้กับผู้อื่น

ไม่ช่วยเหลือพ่อแม่
ผู้ปกครองและครู

ช่วยพ่อแม่ผู้ปกครอง
และครูทำงาน
อาสาทำงานและแบ่งปัน
สิ่งของให้ผู้อื่น
ด้วยความเต็มใจ

ช่วยพ่อแม่ผู้ปกครอง
และครูทำงาน
อาสาทำงานช่วยคิด
ช่วยทำและแบ่งปัน
สิ่งของให้ผู้อื่น
ด้วยความเต็มใจ

ช่วยพ่อแม่ผู้ปกครอง
และครูทำงาน
อาสาทำงานช่วยคิด
ช่วยทำแบ่งปันสิ่งของ
และช่วยแก้ปัญหาให้
ผู้อื่นด้วยความเต็มใจ


ตัวชี้วัดที่๘.๒เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนชุมชนและสังคม




 พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน(๐) ผ่าน(๑) ดี(๒) ดีเยี่ยม(๓)

๘.๒.๑ดูแลรักษา
สาธารณสมบัติ
และสิ่งแวดล้อม
ด้วยความเต็มใจ

๘.๒.๒เข้าร่วมกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อ
โรงเรียนชุมชน
และสังคม

๘.๒.๓เข้าร่วมกิจกรรม
เพื่อแก้ปัญหาหรือ
ร่วมสร้างสิ่งที่ดีงาม
ของส่วนรวมตาม
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ด้วยความกระตือรือร้น

ไม่สนใจดูแลรักษา
ทรัพย์สมบัติและ
สิ่งแวดล้อมของโรงเรียน

ดูแลรักษาทรัพย์สมบัติ
สิ่งแวดล้อมของห้องเรียน
โรงเรียนและเข้าร่วม
กิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์
ของโรงเรียนด้วยความ
เต็มใจ

ดูแลรักษาทรัพย์สมบัติ
สิ่งแวดล้อมของห้องเรียน
โรงเรียนชุมชนและ
เข้าร่วมกิจกรรม
เพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์
ของโรงเรียนด้วยความ
เต็มใจ

ดูแลรักษาทรัพย์สมบัติ
สิ่งแวดล้อมของห้องเรียน
โรงเรียนชุมชนและ
เข้าร่วมกิจกรรม
เพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์
ของโรงเรียนและชุมชน
ด้วยความเต็มใจ




��� เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

ตัวชี้วัดที่๘.๑ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน

 เกณฑ์การให้คะแนน      ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 



 พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน(๐) ผ่าน(๑) ดี(๒) ดีเยี่ยม(๓)

๘.๑.๑ ช่วยพ่อแม่
ผู้ปกครองและ
ครูทำงาน
ด้วยความเต็มใจ

๘.๑.๒อาสาทำงานให้
ผู้อื่นด้วยกำลังกาย
กำลังใจและ
กำลังสติปัญญา
ด้วยความสมัครใจ

๘.๑.๓ แบ่งปันสิ่งของ
ทรัพย์สินและอื่นๆ
และช่วยแก้ปัญหา
หรือสร้างความสุข
ให้กับผู้อื่น

ไม่ช่วยเหลือพ่อแม่
ผู้ปกครองและครู

ช่วยพ่อแม่ผู้ปกครอง
และครูทำงาน
อาสาทำงานและแบ่งปัน
สิ่งของให้ผู้อื่น
ด้วยความเต็มใจ

ช่วยพ่อแม่ผู้ปกครอง
และครูทำงานอาสาทำงาน
ช่วยคิดช่วยทำแบ่งปัน
สิ่งของทรัพย์สินและ
อื่นๆและช่วยแก้ปัญหา
ให้ผู้อื่นด้วยความเต็มใจ

ช่วยพ่อแม่ผู้ปกครอง
และครูทำงานอาสาทำงาน
ช่วยคิดช่วยทำแบ่งปัน
สิ่งของทรัพย์สินและ
อื่นๆและเต็มใจช่วย
แก้ปัญหาหรือสร้าง
ความสุขให้แก่ผู้อื่น
โดยไม่หวังผลตอบแทน
เป็นแบบอย่างที่ดี


ตัวชี้วัดที่๘.๒เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนชุมชนและสังคม




 พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน(๐) ผ่าน(๑) ดี(๒) ดีเยี่ยม(๓)

๘.๒.๑ดูแลรักษา
สาธารณสมบัติ
และสิ่งแวดล้อม
ด้วยความเต็มใจ

๘.๒.๒เข้าร่วมกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อ
โรงเรียนชุมชน
และสังคม

๘.๒.๓เข้าร่วมกิจกรรม
เพื่อแก้ปัญหาหรือ
ร่วมสร้างสิ่งที่ดีงาม
ของส่วนรวมตาม
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ด้วยความกระตือรือร้น

ไม่สนใจดูแลรักษา
ทรัพย์สมบัติและ
สิ่งแวดล้อมของโรงเรียน

ดูแลรักษาทรัพย์สมบัติ
สิ่งแวดล้อมของห้องเรียน
โรงเรียนชุมชนและ
เข้าร่วมกิจกรรม
เพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ของ
โรงเรียนด้วยความ
เต็มใจ

ดูแลรักษาทรัพย์สมบัติ
สิ่งแวดล้อมของห้องเรียน
โรงเรียนชุมชนและ
เข้าร่วมกิจกรรม
เพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ของ
โรงเรียนและชุมชน
หรือร่วมกิจกรรม
เพื่อแก้ปัญหาหรือ
ร่วมสร้างสิ่งที่ดีงามตาม
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น

ดูแลรักษาทรัพย์สมบัติ
สิ่งแวดล้อมของห้องเรียน
โรงเรียนชุมชนและ
เป็นผู้นำหรือเข้าร่วม
กิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์
ของโรงเรียนชุมชน
และร่วมกิจกรรม
เพื่อแก้ปัญหา
หรือร่วมสร้างสิ่งที่ดีงาม
ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น



คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ 

ภาคผนวก ค 





เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ ���

คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ

ที่สพฐ.๖๑๖/๒๕๕๒

เรื่องการจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ปพ.๑)





 เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่สพฐ.๒๙๓/๒๕๕๑สั่งณวันที่๑๑กรกฎาคม

๒๕๕๑ เรื่องให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เกี่ยวกับการจัดทำเอกสาร

หลักฐานการศึกษาที ่สถานศึกษาทุกแห่งต้องใช้เหมือนกัน เพื ่อประโยชน์ในการสื ่อความเข้าใจที ่ตรงกัน

และส่งต่อ และเพื่อประโยชน์ในการควบคุมการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

กระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนดแบบพิมพ์ การพิมพ์ การซื้อ การควบคุมและการเก็บรักษาแบบพิมพ์ระเบียน

แสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ปพ.๑)ดังต่อไปนี้

 ๑. ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๑) เป็นเอกสารหลักฐาน

แสดงผลการเรียนของผู้เรียนที่เรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานแต่ละระดับ สถานศึกษาต้องออก

ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ผู้เรียนทุกคนที่จบการศึกษาแต่ละระดับ

หรือเมื่อออกจากสถานศึกษาโดยใช้แบบพิมพ์เอกสารที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดเท่านั้น

 ๒. ลักษณะแบบพิมพ์ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ปพ.๑)

  ๒.๑ แบบพิมพ์ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๑)

จำแนกเป็น๓แบบคือ

   ๒.๑.๑ ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ระดับ

ประถมศึกษา(ปพ.๑:ป)

   ๒.๑.๒ ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น(ปพ.๑:บ)

   ๒.๑.๓ ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย(ปพ.๑:พ)



��� เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

   ในการออกเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(ปพ.๑)ให้ผู้เรียนสถานศึกษาจะต้องใช้แบบพิมพ์ให้ถูกต้องตรงกับระดับการศึกษาของผู้เรียน

  ๒.๒ แบบพิมพ์ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๑)

ทุกระดับจัดทำไว้๒ประเภทได้แก่

   ๒.๒.๑ แบบพิมพ์ปกติ มีลักษณะเป็นแบบพิมพ์สมบูรณ์ ครบถ้วน สำหรับใช้กรอก

ข้อมูลด้วยการเขียนหรือพิมพ์ดีด

   ๒.๒.๒ แบบพิมพ์สำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์ มีลักษณะเป็นกระดาษว่าง พิมพ์เฉพาะ

ชื่อเอกสารแต่ละระดับ และหมายเลขควบคุมเอกสารเท่านั้น สถานศึกษาเลือกใช้ให้เหมาะสมกับวิธีการจัดทำ

เอกสารของตน

  ๒.๓ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและตรวจสอบเอกสาร จึงกำหนดให้มีเลขชุดที่ และเลขที่

ประจำระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ปพ.๑)แต่ละระดับดังนี้

   ๒.๓.๑ เลขชุดที ่ ในแต่ละระดับ ให้ใช ้เลข ๕ หลัก โดยเริ ่มใช้ต ั ้งแต่ ๐๐๐๐๑

จนถึง๙๙๙๙๙

   ๒.๓.๒ เลขที่ประจำระเบียนแสดงผลการเรียน ให้ใช้เลข ๖ หลัก โดยเริ่มใช้ตั้งแต่

๐๐๐๐๐๑จนถึง๙๙๙๙๙๙

   ให้เลขที่ประจำระเบียนแสดงผลการเรียนเป็นเลขย่อยของเลขชุดที่แต่ละชุด

 ๓. การพิมพ์และการสั ่งซื ้อแบบพิมพ์ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน(ปพ.๑)ให้ปฏิบัติดังนี้

  ๓.๑ การพิมพ์ ให้องค์การค้าของ สกสค. จัดพิมพ์ ภายใต้การควบคุมของสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ

  ๓.๒ การสั่งซื้อแบบพิมพ์ ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้สั่งซื้อให้สถานศึกษา

ทุกแห่งทุกสังกัดในเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบ

 ๔. การควบคุมและการเก็บรักษาแบบพิมพ์ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน(ปพ.๑)ให้ถือปฏิบัติดังนี้

  ๔.๑ ให้สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาและสถานศึกษาจัดทำบัญชีรับ-จ่ายแบบพิมพ์ไว้เป็น

หลักฐานตามแบบท้ายคำสั่งนี้

  ๔.๒ กรณีแบบพิมพ์เกิดการสูญหายระหว่างทางขณะทำการขนส่ง หรือสูญหายด้วยสาเหตุอื่น ๆ

หรือเขียนผิดพลาด หรือสกปรก หรือเกิดการชำรุดเสียหายด้วยเหตุอื่นใด จนไม่อาจใช้การได้ ให้ดำเนินการ

โดยเร็วที่สุดดังนี้



เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ ���

   ๔.๒.๑ ให้ผู ้ทำให้เกิดความสูญหายหรือเสียหาย รายงานต่อผู้อำนวยการสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัดหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สถานศึกษาตั้งอยู่

   ๔.๒.๒ ถ้าเป็นองค์การค้าของ สกสค. ให้รายงานต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

  ๔.๓ ให้ผู ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการสอบสวน และประกาศยกเลิก

เอกสารแบบพิมพ์ฉบับที ่สูญหายหรือเสียหาย พร้อมทั้งแจ้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน

กระทรวงทุกกระทรวง สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาทุกแห่ง เพื ่อมิให้เจ้าหน้าที ่รับพิจารณาระเบียนแสดง

ผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ปพ.๑)ฉบับนั้น

 ๕. ให้สถานศึกษาออกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๑)

ให้ผู้เรียน โดยปฏิบัติตามคำอธิบายการจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(ปพ.๑)

 ๖. กรณีผู้เรียนที่จบระดับการศึกษา หรือจบหลักสูตร หรือออกจากสถานศึกษา และได้รับเอกสาร

ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ปพ.๑)ไปแล้วย้อนกลับมาขอรับเอกสารใหม่

สถานศึกษาจะต้องกรอกเลขชุดที่เลขที่และรายการต่างๆให้ตรงกับเอกสารต้นฉบับ

 ๗. สถานศึกษาต้องทำบัญชีการออกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(ปพ.๑)ในทุกกรณีและบันทึกลงในสมุดหมายเหตุรายวันของสถานศึกษาทุกครั้งที่มีการออกเอกสาร

 ทั้งนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา๒๕๕๒เป็นต้นไป

 สั่งณวันที่๓๐กันยายนพ.ศ.๒๕๕๒





     

  (นายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์)

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ



��� เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
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��0 เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
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คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ

ที่สพฐ.๖๑๗/๒๕๕๒

เรื่องการจัดทำประกาศนียบัตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ปพ.๒)





 เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่สพฐ.๒๙๓/๒๕๕๑สั่งณวันที่๑๑กรกฎาคม

๒๕๕๑ เรื่องให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เกี่ยวกับการจัดทำเอกสาร

หลักฐานการศึกษาที ่สถานศึกษาทุกแห่งต้องใช้เหมือนกัน เพื ่อประโยชน์ในการสื ่อความเข้าใจที ่ตรงกัน

และส่งต่อ และเพื่อประโยชน์ในการควบคุมการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

กระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนดแบบพิมพ์ การซื้อ และการออกประกาศนียบัตรตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน(ปพ.๒)ดังต่อไปนี้

 ๑. ประกาศนียบัตรตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน เป็นเอกสารหลักฐานแสดง

วุฒิการศึกษาของผู้เรียนเพื ่อการศึกษาต่อ สมัครเข้าทำงาน หรือเพื ่อการอื ่นใดที่ต้องแสดงวุฒิการศึกษา

สถานศึกษาต้องออกประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓) และผู้สำเร็จ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

โดยใช้แบบพิมพ์เอกสารที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดเท่านั้น 

 ๒. ลักษณะแบบพิมพ์ประกาศนียบัตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๒) จำแนกเป็น

๒แบบคือ

  ๒.๑ ประกาศนียบัตร (ปพ.๒ : บ) สำหรับผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาภาคบังคับตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน(จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓)

  ๒.๒ ประกาศนียบัตร (ปพ.๒ : พ) สำหรับผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน(จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่๖)  

 ๓. การพิมพ์และการสั่งซื้อแบบพิมพ์ประกาศนียบัตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ปพ.๒)

  ๓.๑ การพิมพ์ ให้องค์การค้าของ สกสค. จัดพิมพ์แบบพิมพ์ประกาศนียบัตรตามแบบที่

กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

  ๓.๒ การสั่งซื้อแบบพิมพ์ ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้สั่งซื้อให้สถานศึกษา

ทุกแห่งทุกสังกัดในเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบ



เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ ��1

 ๔. การออกประกาศนียบัตร

  ๔.๑ ให้สถานศึกษาออกประกาศนียบัตรให้ผู้สำเร็จการศึกษาตามข้อ ๒ ทุกคน และกรอก

รายการในประกาศนียบัตรให้ปฏิบัติตามคำอธิบายท้ายคำสั่งนี้

  ๔.๒ กรณีผู ้สำเร ็จการศึกษามิได้มาร ับประกาศนียบัตรตามเวลาที ่สถานศึกษากำหนด

ผู้สำเร็จการศึกษาจะต้องยื่นคำร้องและขอรับประกาศนียบัตรด้วยตนเอง

  ๔.๓ ให้ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานศึกษา และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เป็นผู้มีอำนาจลงนามในประกาศนียบัตร

   กรณีสถานศึกษาเลิกล้มกิจการ ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเก็บรักษา

หลักฐานการศึกษาของสถานศึกษานั้นไว้เป็นผู้มีอำนาจลงนามในประกาศนียบัตร

 ๕. กรณีที ่ผู ้สำเร็จการศึกษารับประกาศนียบัตรไปแล้ว เกิดชำรุดหรือสูญหาย ให้สถานศึกษา

ออกใบแทนประกาศนียบัตรให้และเก็บค่าธรรมเนียมฉบับละ๒๐บาทถ้าผู้สำเร็จการศึกษาขอรับเมื่อพ้นกำหนด

๑๐ ปี นับตั้งแต่วันออกประกาศนียบัตร ให้เก็บค่าธรรมเนียมฉบับละ ๓๐ บาท โดยให้ผู้สำเร็จการศึกษา

เป็นผู้ยื่นคำร้องและขอรับใบแทนด้วยตนเอง

  ๕.๑ การออกใบแทนกรณีประกาศนียบัตรสูญหาย ให้นำใบแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

มายื่นประกอบคำร้องขอรับใบแทน

  ๕.๒ การออกใบแทนกรณีประกาศนียบัตรชำรุด ให้นำประกาศนียบัตรที่ชำรุดมายื่นประกอบ

คำร้องขอรับใบแทน

  ๕.๓ ใบแทนประกาศนียบัตร ให้ใช้แบบพิมพ์ที ่กระทรวงศึกษาธิการจัดพิมพ์ตามที่กำหนด

ไว้ท้ายคำสั ่งนี ้ การจัดพิมพ์ การสั ่งซื ้อ และการออกใบแทนประกาศนียบัตร ให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับ

ประกาศนียบัตร

 ๖. ให้สถานศึกษาจัดทำแบบรายงานการออกประกาศนียบัตรตามแบบท้ายคำสั่งนี้ โดยจัดทำ๒ชุด

เก็บรักษาไว้ที่สถานศึกษา๑ชุดและเก็บที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา๑ชุด   

 ทั้งนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา๒๕๕๒เป็นต้นไป

 สั่งณวันที่๓๐กันยายนพ.ศ.๒๕๕๒





     

  (นายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์)

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ



��� เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

กระทรวงศึกษาธิการ

แบบรายงานการออกประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่...........ปีการศึกษา.....................

โรงเรียน...................................

ตำบล/แขวง..............................อำเภอ/เขต..............................จังหวัด..............................

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา..............................

  เลขที่   วันอนุมัติ
 ลำดับที่  ชื่อ-ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด  หมายเหตุ
  ประกาศนียบัตร   การจบหลักสูตร

สรุปจำนวนนักเรียน ชาย หญิง รวม
    เอกสารชุดนี้มีจำนวน..............แผ่น
ที่จบการศึกษา



 ............................................ผู้กรอก

 ............................................ผู้ทาน  ............................................

 ............................................ผู้ตรวจ  (............................................)

     นายทะเบียน



     ............................................

     (............................................)

     ผู้อำนวยการ/อาจารย์ใหญ่/ครูใหญ่

     วันที่...........เดือน...........................พ.ศ...........



หน้า…………



เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ ���

หน้า…………

การออกประกาศนียบัตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่.............ปีการศึกษา...........................

  เลขที่   วันอนุมัติ
 ลำดับที่  ชื่อ-ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด  หมายเหตุ
  ประกาศนียบัตร   การจบหลักสูตร

 ............................................ผู้กรอก

 ............................................ผู้ทาน  ............................................

 ............................................ผู้ตรวจ  (............................................)

     นายทะเบียน



��� เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ

ที่สพฐ.๖๑๘/๒๕๕๒

เรื่องการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ปพ.๓)





 เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่สพฐ.๒๙๓/๒๕๕๑สั่งณวันที่๑๑กรกฎาคม

๒๕๕๑ เรื่องให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เกี่ยวกับการจัดทำเอกสาร

หลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษาทุกแห่งต้องใช้เหมือนกัน เพื่อประโยชน์ในการสื่อความเข้าใจที่ตรงกัน การส่งต่อ

และเพื ่อประโยชน์ในการควบคุมการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาให้เป ็นไปด้วยความเร ียบร้อย

กระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนดแบบพิมพ์ การพิมพ์ การซื ้อ และจัดทำแบบรายงานผู ้สำเร็จการศึกษา

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ปพ.๓)ดังต่อไปนี้

 ๑. แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓) เป็นเอกสารสำหรับสถานศึกษาใช้ตัดสินและอนุมัติ

ผลการเรียนให้ผู้เรียนเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

โดยบันทึกข้อมูลของผู้เรียนที่จบการศึกษาในรุ่นเดียวกัน สถานศึกษาต้องจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา

(ปพ.๓)โดยใช้แบบพิมพ์เอกสารที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดเท่านั้น 

 ๒. ลักษณะแบบพิมพ์แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(ปพ.๓)

  ๒.๑ แบบพิมพ์แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(ปพ.๓)จำแนกเป็น๓แบบคือ

   ๒.๑.๑ แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื้นฐาน

ระดับประถมศึกษา(ปพ.๓:ป)

   ๒.๑.๒ แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื้นฐาน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ปพ.๓:บ)

   ๒.๑.๓ แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื้นฐาน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ปพ.๓:พ)
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   การจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื้นฐาน

(ปพ.๓)สถานศึกษาจะต้องใช้แบบพิมพ์ให้ถูกต้องตรงกับระดับการศึกษาที่จัดทำ

  ๒.๒ แบบพิมพ์แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(ปพ.๓)ทุกระดับจัดทำไว้๒ประเภทได้แก่

   ๒.๒.๑ แบบพิมพ์ปกติ มีลักษณะเป็นแบบพิมพ์สมบูรณ์ ครบถ้วน สำหรับใช้กรอก

ข้อมูลด้วยการเขียนหรือพิมพ์ดีด

   ๒.๒.๒ แบบพิมพ์สำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์ มีลักษณะเป็นกระดาษว่าง พิมพ์เฉพาะ

ชื่อเอกสารและข้อมูลบางส่วนที่สำคัญสถานศึกษาเลือกใช้ให้เหมาะสมกับวิธีการจัดทำเอกสารของตน

 ๓. การพิมพ์และการสั่งซื้อแบบพิมพ์แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน(ปพ.๓)

  ๓.๑ การพิมพ์ ให้องค์การค้าของ สกสค. จัดพิมพ์ ภายใต้การควบคุมของสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ

  ๓.๒ การสั่งซื ้อแบบพิมพ์ ให้สถานศึกษาสามารถสั่งซื้อได้โดยตรง โดยหัวหน้าสถานศึกษา

เป็นผู้รับผิดชอบในการสั่งซื้อและเก็บรักษาแบบพิมพ์ที่สั่งซื้อแล้ว  

 ๔. การจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา(ปพ.๓)ให้สถานศึกษาดำเนินการดังนี้

  ๔.๑ แต่งตั้งนายทะเบียนของสถานศึกษาอย่างเป็นทางการเพื่อรับผิดชอบการจัดทำแบบรายงาน

ผู้สำเร็จการศึกษา(ปพ.๓)และเอกสารสำคัญอื่นๆของสถานศึกษา

  ๔.๒ แต่งต ั ้งคณะกรรมการดำเน ินการจ ัดทำแบบรายงานผู ้สำเร ็จการศ ึกษา (ปพ.๓)

เป็นคราว ๆ ไป ประกอบด้วยผู้เขียน/พิมพ์ ผู้ทาน และผู้ตรวจ การดำเนินงานจัดทำให้ปฏิบัติตามคำอธิบาย

การจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓) แนบท้ายคำสั่งนี ้อย่างถูกต้อง ภายใต้การกำกับดูแลของ

นายทะเบียน

  ๔.๓ เมื ่อจัดทำแบบรายงานผู ้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กรรมการ

ทุกคนและนายทะเบียนลงนามไว้ที่ด้านหน้าของเอกสารในช่องที่กำหนดไว้ทุกแผ่นก่อนเสนอให้ผู้อำนวยการ

หรืออาจารย์ใหญ่หรือครูใหญ่แล้วแต่กรณีพิจารณาอนุมัติการจบการศึกษา

  ๔.๔ ผู้อำนวยการ หรืออาจารย์ใหญ่ หรือครูใหญ่ควรเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ

งานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓) ที่จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว

เพื่อความถูกต้องสมบูรณ์และรอบคอบก่อนลงนามอนุมัติผลการจบการศึกษา

  ๔.๖ สถานศึกษาต้องจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓)ภายในเวลา๓๐วันนับจาก

วันอนุมัติผลการเรียนและสำเร็จการศึกษาแต่ละครั้ง โดยระดับประถมศึกษา จัดทำครั้งละ ๒ ชุด เก็บรักษาไว้

ที่สถานศึกษา ๑ ชุด ส่งเก็บรักษาที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัดของสถานศึกษา ๑ ชุด สำหรับ

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้จัดทำครั้งละ ๓ ชุด เก็บรักษาไว้ที่สถานศึกษา



��� เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

๑ ชุด ส่งเก็บรักษาที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัดของสถานศึกษา ๑ ชุด และส่งเก็บรักษาที่สำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ๑ ชุด เพื ่อใช้เป็นหลักฐานสำหรับตรวจสอบ

วุฒิการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษา

 ๕. การจัดเก็บรักษาแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓) ให้สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาต้นสังกัดของสถานศึกษาจัดเก็บรักษาแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา(ปพ.๓)ไว้ในที่ปลอดภัยตลอดไป

อย่าให้ชำรุดเสียหายหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลได้

  กรณีข ้อมูลในแบบรายงานผู ้สำเร ็จการศึกษา (ปพ.๓) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เก็บรักษาไว้ที่หน่วยงานต่างๆมีข้อมูลไม่ตรงกัน ให้ยึดข้อมูลในเอกสารหลักฐาน

ฉบับที่เก็บรักษาไว้ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง

 ๖. การแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาในแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา

(ปพ.๓) ที่ส่งไปเก็บรักษาที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการแล้วให้ดำเนินการดังนี้

  ๖.๑ สถานศึกษายื่นคำร้องขอแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มรายชื่อต่อผู้อำนวยการสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา

  ๖.๒ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง

ในการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรายชื่อของผู้สำเร็จการศึกษา

  ๖.๓ เมื ่อคณะกรรมการสอบสวนได้ข้อเท็จจริงประการใดแล้ว ให้รายงานผลการสอบสวน

ข้อเท็จจริงพร้อมหลักฐานต่างๆให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

 ทั้งนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา๒๕๕๒เป็นต้นไป

 สั่งณวันที่๓๐กันยายนพ.ศ.๒๕๕๒





     

  (นายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์)

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ

ที่สพฐ.๖๑๙/๒๕๕๒

   เรื่อง แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนในระยะต่อเนื่อง

    ระหว่างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๔๔

    และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑





 อนุสนธิจากคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. ๒๙๓/๒๕๕๑ สั่ง ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑

เรื่องให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ซึ่งมีการกำหนดมาตรฐานการเรียนรู้และ

ตัวชี้วัด โครงสร้างเวลาเรียนและเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา๒๕๕๒ใช้กับโรงเรียน

ในโครงการนำร่องการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ และปีการศึกษา ๒๕๕๓

ใช้กับโรงเรียนทั่วไป โดยใช้พร้อมกันทุกชั้นปี ในระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ สำหรับระดับมัธยมศึกษาเริ่มใช้

ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ และเพิ่มขึ้นปีละชั้น จนถึงปีการศึกษา ๒๕๕๕ สถานศึกษาทุกแห่งจะมีการใช้

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑ครบทุกชั้นปี

 เพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาทุกสังกัดในระยะต่อเนื่องระหว่างหลักสูตรการศึกษา

ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๔๔และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑ดำเนินไปด้วย

ความเรียบร้อยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา๑๒และมาตรา๑๕แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงเห็นสมควรกำหนดแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนในระยะต่อเนื่อง

ระหว่างหลักสูตรการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน

พุทธศักราช๒๕๕๑ เนื่องจากการเปลี่ยนหลักสูตรของสถานศึกษาการย้ายสถานศึกษาที่ใช้หลักสูตรต่างกันและ

การแก้ไขผลการเรียนเมื่อสถานศึกษาเปลี่ยนหลักสูตรดังนี้

 ๑. การบันทึกระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) เพื่อแสดงหลักฐานการจบหลักสูตรของผู้เรียน

เมื่อสถานศึกษาเปลี่ยนมาใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ให้นำผลการเรียนของ

ผู้เรียนจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๔๔ทั้งหมดในทุกชั้นปีของช่วงชั้นนั้นมานับต่อเนื่องกับ

ผลการเรียนของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑ตามจำนวนชั้นปีที่เหลืออยู่



��� เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

  การออกระเบียนแสดงผลการเรียน ให้ใช้ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑พร้อมระบุในช่องหมายเหตุว่าดำเนินการตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ.

๖๑๙/๒๕๕๒

 ๒. การจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ของผู้เรียนทุกระดับที่จำเป็นต้องย้ายระหว่าง

สถานศึกษาที่ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กับสถานศึกษาที่ใช้หลักสูตร

การศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ ให้ใช้ระเบียนแสดงผลการเรียนเดิมแนบไว้กับระเบียนแสดง

ผลการเรียนใหม่ โดยให้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่การศึกษาในระบบระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับการจบหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์การจบหลักสูตรของสถานศึกษาที่ผู ้เรียน

จบหลักสูตร

 ๓. สถานศึกษาที่เริ่มใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ หากมีผู้เรียน

ต้องแก้ไขผลการเรียนและ/หรือเรียนซ้ำรายวิชาของหลักสูตรการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔

ให้สถานศึกษาจัดให้แก้ไขผลการเรียนและ/หรือเรียนซ้ำรายวิชาจากรายวิชาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช๒๕๕๑ โดยพิจารณาผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชานั้น ๆ ตามหลักสูตรการศึกษา

ขั ้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ เทียบเคียงกับตัวชี ้วัดของรายวิชานั้น ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ หากไม่ครบถ้วนให้จัดเพิ่มเติมให้ครบตามเกณฑ์หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช ๒๕๔๔ ทั้งนี้ ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษาแรกของชั้นปีที่ใช้หลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑

 ทั้งนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา๒๕๕๒เป็นต้นไป

 สั่งณวันที่๓๐กันยายนพ.ศ.๒๕๕๒





     

  (นายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์)

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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ที่ศธ๐๔๐๑๐/ว๑๕๓๑    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

       กระทรวงศึกษาธิการกทม.๑๐๓๐๐

      ๕กรกฎาคม๒๕๕๓

เรื่องซักซ้อมความเข้าใจการรับโอนผลการเรียนกรณีย้ายสถานศึกษา

เรียนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. ๖๑๙/๒๕๕๒ เรื่องแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล

   การเรียนในระยะต่อเนื่อง ระหว่างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๔๔และ

   หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑ลงวันที่๓๐กันยายนพ.ศ.๒๕๕๒

  ๒. คำอธิบายแนวปฏิบัติตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่สพฐ.๖๑๙/๒๕๕๒

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่สพฐ.๖๑๙/๒๕๕๒เรื่องแนวปฏิบัติการวัด

และประเมินผลการเรียนในระยะต่อเนื่อง ระหว่างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ และ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑ลงวันที่๓๐กันยายนพ.ศ.๒๕๕๒และได้จัดส่ง

คำสั่งดังกล่าวให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตเมื่อเดือนตุลาคม๒๕๕๒แล้วนั้นได้มีผู้ปกครองหลายท่าน

ร้องเรียนไปที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในกรณีมีความจำเป็นที่จะให้บุตรหลานย้ายสถานศึกษา

ที่ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ ไปเรียนสถานศึกษาที่ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เนื่องจากย้ายถิ่นฐาน แต่มีสถานศึกษาบางแห่งปฏิเสธไม่รับย้ายแต่ให้นักเรียน

เรียนซ้ำชั้นโดยอ้างว่าเรียนคนละหลักสูตรกัน

 ฉะนั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจถูกต้องและชัดเจนในแนวปฏิบัติตามคำสั่ง สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้จัดทำคำอธิบายแนวปฏิบัติตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ. ๖๑๙/๒๕๕๒

(ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อ ๒) เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบและดำเนินการแจ้งสถานศึกษาทุกแห่ง

ทุกสังกัดที่รับผิดชอบทราบและถือปฏิบัติต่อไป

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ



      ขอแสดงความนับถือ



      (นายชินภัทรภูมิรัตน)

      เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

โทร.๐๒๒๘๘๕๗๖๗-๖๘

โทรสาร๐๒๒๘๘๕๗๔๕

ด่วนมาก



��0 เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

คำอธิบายแนวปฏิบัติตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่สพฐ.๖๑๙/๒๕๕๒

เรื่องแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนในระยะต่อเนื่องระหว่างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช๒๕๔๔และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑



 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

โดยในระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ใช้พร้อมกันทุกชั้นปี สำหรับระดับมัธยมศึกษาเริ่มใช้ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

และ๔และเพิ่มขึ้นปีละชั้นทั้งนี้ ได้ใช้กับโรงเรียนในโครงการนำร่องการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๒ และใช้กับโรงเรียนทั่วไปตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ฉะนั้น

เพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาทุกสังกัดในระยะต่อเนื่องระหว่างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช๒๕๔๔และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

กระทรวงศึกษาธิการจึงมีคำสั ่งกระทรวงศึกษาธิการ ที ่ สพฐ. ๖๑๙/๒๕๕๒ เรื ่อง แนวปฏิบัติการวัดและประเมิน

ผลการเรียนในระยะต่อเนื่องระหว่างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๔๔ และหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑ลงวันที่๓๐กันยายน๒๕๕๒

 ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำคำอธิบายแนวปฏิบัติตามคำสั่ง

กระทรวงศึกษาธิการดังกล่าว เพื่อสถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการออกเอกสาร

หลักฐานการศึกษาการย้ายสถานศึกษาและการรับโอนผลการเรียนดังนี้

 ๑. การจัดทำเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) กรณีสถานศึกษาเปลี่ยนมาใช้หลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยที ่ความข้อ ๑ ของคำสั ่งกระทรวงศึกษาธิการ

ที่ สพฐ.๖๑๙/๒๕๕๒กำหนดให้นับผลการเรียนต่อเนื่องระหว่างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๔๔

กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตามจำนวนชั้นปีที่เหลืออยู่ และบันทึกลงใน

แบบพิมพ์ ปพ.๑ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ผลการเรียนที่นับต่อเนื่องนี้

ครอบคลุมทั้งผลการเรียนของรายวิชาในกลุ่มสาระต่างๆและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสถานศึกษาดำเนินการดังนี้

  ๑.๑ นำผลการเรียนที่เรียนตามโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔

ตามจำนวนชั้นปีที่เรียนมา และผลการเรียนตามโครงสร้างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช

๒๕๕๑ตามจำนวนชั้นปีที่เหลือบันทึกลงในแบบปพ.๑ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

   กรณีระดับประถมศึกษา ให้ปรับจำนวนหน่วยน้ำหนักเป็นจำนวนชั ่วโมง โดย ๑

หน่วยน้ำหนักมีค่าเท่ากับ๔๐ชั่วโมง

  ๑.๒ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในส่วนที่เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ให้เป็นไป

ตามโครงสร้างเวลาที่หลักสูตรสถานศึกษากำหนดให้ผู้เรียนแต่ละชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรม การบันทึกเวลาเป็นไป

ตามเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมจริงตามจำนวนชั้นปีที่เหลืออยู่



เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ ��1

  ๑.๓ ในช่องหมายเหตุของระเบียนแสดงผลการเรียน ให้ระบุข้อความ “ดำเนินการตามคำสั่ง
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. ๖๑๙/๒๕๕๒ เรื่อง แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนในระยะต่อเนื่อง
ระหว่างหลักสูตรการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒” และข้อความอื่นที่จำเป็น เช่น “ได้ผลการเรียนเฉลี่ยของ
ชั้นประถมศึกษาปีที่๖..........”เป็นต้น
 ๒. การจัดทำเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) กรณีผู้เรียนย้ายสถานศึกษา ระหว่าง
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑
  การย้ายสถานศึกษาของผู้เรียนในระดับการศึกษาขั ้นพื้นฐานเกิดได้ทั ้งเมื ่อสิ ้นปีการศึกษา/
ภาคเรียน ซึ่งผู้เรียนมีผลการเรียนที่ได้รับการตัดสินเรียบร้อยแล้ว และระหว่างปีการศึกษา/ภาคเรียน ซึ่งผู้เรียน
ยังไม่ได้รับการตัดสินผลการเรียน
  โดยที่ความข้อ ๒ ของคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. ๖๑๙/๒๕๕๒ กำหนดให้ดำเนินการ
ตามแนวปฏิบัติเกี ่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู ่การศึกษาในระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ให้แนบระเบียนแสดงผลการเรียนเดิมไว้กับระเบียนแสดงผลการเรียนใหม่สถานศึกษาดำเนินการดังนี้
  ๒.๑ สถานศึกษาพิจารณารับโอนผลการเรียนเดิมทั้งหมด และจัดเข้าชั้นเรียน/ภาคเรียนต่อเนื่อง
หากเป็นการย้ายเมื ่อสิ ้นปีการศึกษา/ภาคเรียน ซึ ่งผู ้เรียนมีผลการเรียน ผลการเข้าร่วมกิจกรรมที ่ได้รับ
การตัดสินผลแล้ว หรือจัดให้เรียนต่อเนื ่องในชั้นปีการศึกษาเดิม/ภาคเรียนเดิม หากเป็นการย้ายระหว่าง
ปีการศึกษา/ภาคเรียนตามแต่กรณี
  ๒.๒ ผลการเรียนของสถานศึกษาเดิมให้คิดต่อเนื่องกับผลการเรียนของสถานศึกษาใหม่
   อนึ่ง หากสถานศึกษาใหม่พิจารณาเห็นว่าผู้เรียนจะมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์
การจบหลักสูตรของสถานศึกษา ให้พิจารณาจัดให้ผู ้เรียนได้ลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติม เพื่อให้มีคุณสมบัติ
ครบตามโครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษา
  ๒.๓ การออกระเบียนแสดงผลการเรียน ให้แนบระเบียนแสดงผลการเรียนของสถานศึกษาเดิม
ไว้กับระเบียนแสดงผลการเรียนของสถานศึกษาใหม่
  ๒.๔ ในช่องหมายเหตุของระเบียนแสดงผลการเรียน ให้ระบุข้อความ “ดำเนินการตามคำสั่ง
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. ๖๑๙/๒๕๕๒ เรื่อง แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนในระยะต่อเนื่อง
ระหว่างหลักสูตรการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒” และ “รับโอนผลการเรียน..........หน่วยกิต” ในระดับ
มัธยมศึกษา
  ทั้งนี้ ในการเทียบโอนผลการเรียน สถานศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่การศึกษาในระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สิงหาคม ๒๕๔๙) ซึ่งได้จัดพิมพ์
ไว้แล้วในเอกสารแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ
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ที่ศธ๐๔๐๑๐/ว๓๐๖๗    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

       กระทรวงศึกษาธิการกทม.๑๐๓๐๐

      ๒๐ธันวาคม๒๕๕๓

เรื่องเอกสารหลักฐานการศึกษาฉบับภาษาอังกฤษ

เรียนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาทุกเขต

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. เอกสาร“การจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาฉบับภาษาอังกฤษ(Transcript)”

  ๒. เอกสาร“ชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้และรหัสตัวอักษรของกลุ่มสาระการเรียนรู้”

 ตามที่มีสถานศึกษาหลายแห่งได้ร้องขอเอกสารหลักฐานการศึกษาฉบับภาษาอังกฤษ (Transcript)

ไปที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อที่จะออกเอกสารดังกล่าวให้แก่นักเรียนที่มีความประสงค์

จะไปศึกษาต่อในต่างประเทศ นั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว จึงได้จัดทำเอกสาร

หลักฐานการศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

พร้อมทั้งชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ และรหัสตัวอักษร มาเพื่อให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการจัดทำเอกสาร

หลักฐานการศึกษาฉบับภาษาอังกฤษดังสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งสถานศึกษาทุกแห่งทุกสังกัดที่รับผิดชอบทราบและดำเนินการต่อไป



      ขอแสดงความนับถือ





      (นายชัยพฤกษ์เสรีรักษ์)

      รองเลขาธิการปฏิบัติราชการแทน

      เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

โทร.๐๒๒๘๘๕๗๖๗-๖๘

โทรสาร๐๒๖๒๘๕๘๕๘
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การจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาฉบับภาษาอังกฤษ(Transcript)


 เอกสารหลักฐานการศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ (Transcript) เป็นเอกสารที่สถานศึกษาออกให้แก่
ผู้ร้องขอ เพื่อใช้สิทธิประโยชน์ในการศึกษาหรือสมัครงานที่หน่วยงานต้องการเป็นภาษาอังกฤษ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดทำตัวอย่างแบบพิมพ์ของเอกสารดังกล่าวสำหรับสถานศึกษาใช้เป็น
แนวทางในการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาฉบับภาษาอังกฤษ(Transcript)เอกสารหลักฐานการศึกษาฉบับ
ภาษาอังกฤษ(Transcript)ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

 1. ข้อมูลทั่วไป

  1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนได้แก่ชื่อโรงเรียน (SchoolName)สถานที่ตั้งโรงเรียน (School
Address)
  1.2 ข้อมูลเกี ่ยวกับนักเรียน ได้แก่ ชื ่อ-ชื ่อสกุลนักเรียน (Student Name) เพศ (Sex)
เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก (ID Number) สัญชาติ (Nationality) ศาสนา (Religion) วัน เดือน ปีเกิด
(DateofBirth)สถานที่เกิด (PlaceofBirth)ที่อยู่ปัจจุบัน (HomeAddress)ชื่อ-ชื่อสกุลบิดา/มารดาหรือ
ผู้ปกครอง(NameofParentsorGuardian)วันเดือนปีของวันที่ที่นักเรียนเข้าเรียน(DateofAdmission)
ชื่อโรงเรียนเดิม(NameofFormerSchool)และชั้นสุดท้ายที่นักเรียนเรียนในโรงเรียนเดิม(Grade)
  1.3 ตำแหน่งที่ติดรูปถ่าย(Photograph)ขนาด3™4เซนติเมตร

 2. ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาและกิจกรรม

  2.1 รหัสวิชา(CourseCode)
  2.2 รายวิชาที่เรียน(Course)
  2.3 จำนวนชั่วโมงของรายวิชาต่างๆ(Hour)สำหรับระดับประถมศึกษา
   หน่วยกิตของรายวิชาต่างๆ(Credit)สำหรับระดับมัธยมศึกษา
  2.4 ระดับผลการเรียน/ผลการประเมินที่ได้(GradeorResult)

 3. ข้อมูลเกี่ยวกับการจบการศึกษา

  3.1 เกณฑ์การจบการศึกษา(GraduationRequirements)
   ระบุการจบการศึกษาตามเกณฑ์การจบการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นไปตามโครงสร้าง
หลักสูตร
  3.2 ระบบการตัดสินผลการเรียน(GradingSystem)
   ระบุความหมายของระดับผลการเรียนรายวิชา และผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 4. สรุปผล(SummaryofResult)

  ระบุผลสรุปการประเมินของผู้เรียนประกอบด้วย
  4.1 ผลการประเมินรายวิชาพื้นฐาน/รายวิชาเพิ่มเติม (Result of Core Course/Selective
Course)
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  4.2 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน (Result of Reading, Analytical
ThinkingandWritingSkills)
  4.3 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์(ResultofDesiredCharacteristics)
  4.4 ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ResultofLearnerDevelopmentActivities)
  4.5 จำนวนชั่วโมงที่ทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์(CommunityService)

 5. ข้อมูลเกี่ยวกับการอนุมัติการจบการศึกษาการลงนามและการประทับตราสถานศึกษา

  ระบุข้อมูลการจบการศึกษาของผู้เรียนประกอบด้วย
  5.1 วันอนุมัติการจบการศึกษา(DateofGraduation)
  5.2 วันออกจากโรงเรียน(DateofLeaving)
  5.3 ลายเซ็นของนายทะเบียน (Registrar) และผู้บริหารสถานศึกษา (Director) และวัน/เดือน/ปี
ที่ลงนาม(Date)
  5.4 การประทับตราสถานศึกษาให้ประทับตรา2แห่งคือ
   5.4.1 ด้านหน้า ให้ส่วนหนึ ่งติดบนรูปถ่ายของผู ้เรียนเจ้าของใบแสดงผลการเรียน
อีกส่วนหนึ่งติดข้อมูลใดข้อมูลหนึ่งของผู้เรียน
   5.4.2 ด้านหลังให้ติดบนส่วนที่เป็นลายเซ็นของผู้บริหารสถานศึกษา

 6. อื่นๆ(ถ้ามี)ให้ระบุในช่องหมายเหตุ
  รายละเอียดการจัดทำTranscriptดังแสดงในตัวอย่างต่อไปนี้
  ตัวอย่างที่1Transcriptสำหรับระดับประถมศึกษา
  ตัวอย่างที่2Transcriptสำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  ตัวอย่างที่3Transcriptสำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
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BASIC EDUCATION TRANSCRIPT (Primary Level) 

School Name.................................................................................................................. 

School Address............................................................................................................... 

Student Name........................................................................................Sex................... 

ID Number..........................................Nationality......................Religion...................... 

Date of Birth....................................................Place of Birth........................................ 

Home Address................................................................................................................ 

Name of Parents (or Guardian)...................................................................................... 

Date of Admission............................................................................................................................................ 

Name of Former School.......................................................Grade (Former School)....................................... 

ตราโรงเรียน

 Course    Course 
  Course Hour Result  Course Hour Result  
 Code    Code 

ตัวอย่างที่1



Grade...............Year 20.......... 

 

 

 

 

 

 

 

Grade...............Year 20.......... 

 

 

 

 

 

 

 

Grade...............Year 20.......... 

Photograph 

3™4 cm. 
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 Course     
  Course Hour Result  
 Code 

Graduation Requirements 
1. Attain the total core courses of........hours and selective courses  

 of...........hours in accordance with the curriculum structure. 

2. Pass all core courses. 

3. Meet the passing criteria for reading, analytical thinking and writing  

 skills; desired characteristics; and learner development activities. 

Grading System 
4 = Excellent 3.5 =  Very good 3 = Good 

2.5 = Rather good 2 = Satisfactory 1.5 = Fairly satisfactory 

1 = Pass 0 = Fail 

Measurement Scale for Reading, Analytical Thinking, Writing Skills   
and Desired Characteristics 
E = Excellent G = Good P = Pass 

F = Fail  

Measurement Scale for Learner Development Activities 
P = Pass F = Fail 

 

 

Summary of Result 
Result of Core Courses : 

Result of Reading, Analytical Thinking and Writing Skills : 

Result of Desired Characteristics : 

Result of Learner Development Activities : 

Community Service :   Hrs. 

Date of Graduation  : 

Date of Leaving : 

 

 

 

 (.............................) 

 Registrar 

Date............................ 

 

 
  (.............................) 
  Director 

  Date............................ 

REMARK............................................................................................... 

................................................................................................................. 

Transcript closed 
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BASIC EDUCATION TRANSCRIPT (Lower Secondary Level) 

School Name.................................................................................................................. 
School Address............................................................................................................... 
Student Name........................................................................................Sex................... 
ID Number..........................................Nationality......................Religion...................... 
Date of Birth....................................................Place of Birth........................................ 
Home Address................................................................................................................ 
Name of Parents (or Guardian)...................................................................................... 
Date of Admission............................................................................................................................................ 
Name of Former School............................................Grade (Former School).................................................. 
No. of Credit Earned (Former School)............................................................................................................. 

ตราโรงเรียน

ตัวอย่างที่2



Grade...............Year 20.......... 

Semester 1 

 

 

 

Semester 2 

 

 

 

Grade...............Year 20.......... 

Semester 1 

 

 

 

Semester 2 

Photograph 

3™4 cm. 

Grade...............Year 20.......... 

Semester 1 

 

 

 

Semester 2 

 Course    Course 
  Course Credit Grade  Course Credit Grade  
 Code    Code 
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 Course     
  Course Credit Grade  
 Code 

Graduation Requirements 
1. Meet the requirement for credits enrolled in accordance with the   
 curriculum structure of.........credits. 
2. Earn the total of 77 credits of which 41 credits are core courses and  
 36 credits are selective courses. 
3. Meet the passing criteria for reading, analytical thinking and writing  
 skills; desired characteristics; and learner development activities. 
Grading System 
4 = Excellent 3.5 =  Very good 3 = Good 
2.5 = Rather good 2 = Satisfactory 1.5 = Fairly satisfactory 
1 = Pass 0 = Fail 
Measurement Scale for Reading, Analytical Thinking, Writing Skills   
and Desired Characteristics 
E = Excellent G = Good P = Pass 
F = Fail  
Measurement Scale for Learner Development Activities 
P = Pass F = Fail 
 
Summary of Result 

REMARK............................................................................................... 

................................................................................................................. 

Transcript closed 

 
Result of Reading, Analytical Thinking and Writing Skills : 
Result of Desired Characteristics : 
Result of Learner Development Activities : 
Community Service :   Hrs. 
Date of Graduation  : 
Date of Leaving : 
 
 
 
 (.............................) 
 Registrar 
Date............................ 
 
 
  (.............................) 
  Director 
  Date............................ 

  No. of Credit of No. of Credit of    Academic Year Core Course Selective Course     Enrolled Passed Enrolled  Passed 

Total Credits 
Total Credits Enrolled : 
Total Credits Earned : 
GPA : 
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BASIC EDUCATION TRANSCRIPT (Upper Secondary Level) 

School Name.................................................................................................................. 
School Address............................................................................................................... 
Student Name........................................................................................Sex................... 
ID Number..........................................Nationality......................Religion...................... 
Date of Birth....................................................Place of Birth........................................ 
Home Address................................................................................................................ 
Name of Parents (or Guardian)...................................................................................... 
Date of Admission............................................................................................................................................ 
Name of Former School............................................Grade (Former School).................................................. 
No. of Credit Earned (Former School)............................................................................................................. 

ตราโรงเรียน

ตัวอย่างที่3



Grade...............Year 20.......... 

Semester 1 

 

 

 

Semester 2 

 

 

 

Grade...............Year 20.......... 

Semester 1 

 

 

 

Semester 2 

Photograph 

3™4 cm. 

Grade...............Year 20.......... 

Semester 1 

 

 

 

Semester 2 

 Course    Course 
  Course Credit Grade  Course Credit Grade  
 Code    Code 
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 Course     
  Course Credit Grade  
 Code 

Graduation Requirements 
1. Meet the requirement for credits enrolled in accordance with the   
 curriculum structure of.........credits. 
2. Earn the total of 77 credits of which 66 credits are core courses and  
 11 credits are selective courses. 
3. Meet the passing criteria for reading, analytical thinking and writing  
 skills; desired characteristics; and learner development activities. 
Grading System 
4 = Excellent 3.5 =  Very good 3 = Good 
2.5 = Rather good 2 = Satisfactory 1.5 = Fairly satisfactory 
1 = Pass 0 = Fail 
Measurement Scale for Reading, Analytical Thinking, Writing Skills   
and Desired Characteristics 
E = Excellent G = Good P = Pass 
F = Fail  
Measurement Scale for Learner Development Activities 
P = Pass F = Fail 
 
Summary of Result 

REMARK............................................................................................... 

................................................................................................................. 

Transcript closed 

 
Result of Reading, Analytical Thinking and Writing Skills : 
Result of Desired Characteristics : 
Result of Learner Development Activities : 
Community Service :   Hrs. 
Date of Graduation  : 
Date of Leaving : 
 
 
 
 (.............................) 
 Registrar 
Date............................ 
 
 
  (.............................) 
  Director 
  Date............................ 

  No. of Credit of No. of Credit of    Academic Year Core Course Selective Course     Enrolled Passed Enrolled  Passed 

Total Credits 
Total Credits Enrolled : 
Total Credits Earned : 
GPA : 



เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ ��1



ชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้และรหัสตัวอักษรของกลุ่มสาระการเรียนรู้
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551

  กลุ่มสาระการเรียนรู้  รหัสตัวอักษร

 ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

ภาษาไทย ThaiLanguage ท TH 

คณิตศาสตร์ Mathematics ค MA

วิทยาศาสตร์ Science ว SC

สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม SocialStudies,ReligionandCulture ส SO

สุขศึกษาและพลศึกษา HealthandPhysicalEducation พ HP

ศิลปะ Arts  ศ AR

การงานอาชีพและเทคโนโลยี OccupationsandTechnology ง OT

ภาษาต่างประเทศ ForeignLanguages ต FO

 ภาษาเกาหลี  Korean ก KO

 ภาษาเขมร  Khmer ข KH

 ภาษาจีน  Chinese จ CH

 ภาษาญี่ปุ่น  Japanese ญ JA

 ภาษาบาลี  Pali บ PA

 ภาษาฝรั่งเศส  French ฝ FR

 ภาษาพม่า  Myanmar ต MY

 ภาษามลายู  Malay ม ML

 ภาษาเยอรมัน  German ย GE

 ภาษารัสเซีย  Russian ร RU

 ภาษาลาติน  Latin น LA

 ภาษาลาว  Loas ล LO

 ภาษาเวียดนาม  Vietnamese ต VI

 ภาษาสเปน  Spanish ป SP

 ภาษาอาหรับ  Arabic ร AR

 ภาษาอังกฤษ  English อ EN

 ภาษาฮินดู  Hindi ฮ HI

ที่มา:กลุ่มพัฒนาหลักสูตรสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา



��� เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

คณะผู้จัดทำ

ที่ปรึกษา

 ๑. นายชินภัทรภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 ๒. นายกมลรอดคล้าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 ๓. นายชัยพฤกษ์เสรีรักษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

 ๔. นางเบญจลักษณ์น้ำฟ้า ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

 ๕. นางบุญชูชลัษเฐียร อดีตที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา

 ๖. นางสาววีณาอัครธรรม ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

 ๗. นางศุจีภรณ์อู่ทองทรัพย์ อดีตหัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ผู้รับผิดชอบ

 ๑. นายธัญญาเรืองแก้ว หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

     สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสพฐ.  

 ๒. นางพรพรรณโชติพฤกษวัน สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสพฐ.  

 ๓. นางวิจิตราการกลาง สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสพฐ.

 ๔. นายสหชาติเหล็กชาย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสพฐ. 

 ๕. นายประชาอ่อนรักษา สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสพฐ. 

 ๖. นางสาวบุญกัณฐพันธ์วัลย์มาลี สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสพฐ.  

คณะทำงานยกร่างเอกสาร“แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้”

ระหว่างวันที่๙-๑๓มิถุนายน๒๕๕๑ณโรงแรมรอแยลเบญจากรุงเทพมหานคร

 ๑. นางบุญชูชลัษเฐียร ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเครื่องมือวัดผล วิทยากร

     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ๒. รศ.ดร.สมสรรวงษ์อยู่น้อย สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา วิทยากร

     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 ๓. นางพจนาทรัพย์สมาน ศึกษานิเทศก์สพท.นครสวรรค์เขต๑

 ๔. นายวิฑูรย์ชั่งโต ศึกษานิเทศก์สพท.สมุทรปราการเขต๒

 ๕. นางนิตยากนิษฐ์ ศึกษานิเทศก์สพท.นครราชสีมาเขต๕



เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ ���

 ๖. นางสาวนวลจิตถิรพัฒนพันธ์ ศึกษานิเทศก์สพท.พังงา

 ๗. นายคณิตยวงสุวรรณ ศึกษานิเทศก์สพท.ฉะเชิงเทราเขต๒

 ๘. นางธีรนุชรอดแก้ว ศึกษานิเทศก์สพท.นครนายก

 ๙. นางวนิดาปาณีนิจ ศึกษานิเทศก์สพท.ร้อยเอ็ดเขต๑

 ๑๐. นางสาวจิราพรอัครสมพงศ์ ศึกษานิเทศก์สพท.สตูล

 ๑๑. นางจีรญาสุวรรณกาศ ศึกษานิเทศก์สพท.ขอนแก่นเขต๑

 ๑๒. นางนวภาวงษ์จินดา ศึกษานิเทศก์สพท.เลยเขต๑

 ๑๓. นางวาณีพรตันวิไลย ศึกษานิเทศก์สพท.กรุงเทพมหานครเขต๑

 ๑๔. นางสาวจิตราพิณโอภาส ศึกษานิเทศก์สพท.กรุงเทพมหานครเขต๒

 ๑๕. นายวิเชียรปรารมภ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินมะปรางสพท.พิษณุโลกเขต๒

 ๑๖. นายวรทัศน์บุญโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนสารภีพิทยาคมสพท.เชียงใหม่เขต๔

 ๑๗. นางอัจฉรามนูศิลป์ โรงเรียนกัลยาณวัตรสพท.ขอนแก่นเขต๑

 ๑๘. นายเกรียงศักดิ์รักสงบ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาสพท.ลพบุรีเขต๒

 ๑๙. นายถวิลจันทรา รองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณสพท.สงขลาเขต๑

 ๒๐. นายสุริยาชิณณะพงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบูรณะสพท.นครปฐมเขต๑

 ๒๑. นางหทัยรัตน์เขียวเอี่ยม รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา

     เขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร 

๒๒. นายประสิทธิ์บรรณศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล๑(เยี่ยมเกษสุวรรณ)

     สังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร

 ๒๓. นางสาวรัตนามุ่ยเรืองศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม

     สังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร

 ๒๔. นายภูเบศร์จูละยานนท์ ผู้อำนวยการส่วนวิชาการและมาตรฐานการศึกษาท้องถิ่น

 ๒๕. นางพุทธิยาพื้นพรม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการศึกษา

     กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 ๒๖. นางอธิภัทรสายนาค สำนักยุทธศาสตร์การศึกษาสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร

๒๗. นางสาววิไลลักษณ์คัมภิรานนท์ สำนักยุทธศาสตร์การศึกษาสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร

 ๒๘. นางสาวปุณรสเชยสุขจิตต์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 ๒๙. นางวิไลธนวิวัฒน์ สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 ๓๐. นางเขมวดีคัมภิรานนท์ สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 ๓๑. ผศ.อนันทศิลป์รุจิเรข หัวหน้าศูนย์การวัดและประเมินผล

     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 ๓๒. นางกัลยาณีอุตกฤษณ์ สำนักทดสอบทางการศึกษาสพฐ.

 ๓๓. นายชวลิตโพธิ์นคร สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสพฐ.



��� เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 ๓๔. นางศุจีภรณ์อู่ทองทรัพย์ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสพฐ.

 ๓๕. ว่าที่ร้อยตรีอุดมศักดิ์ธนะกิจรุ่งเรือง สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสพฐ.

 ๓๖. นายธำรงศักดิ์ธำรงเลิศฤทธิ์ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสพฐ.

 ๓๗. นางสาวกิ่งกาญจน์สิรสุคนธ์ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสพฐ.

 ๓๘. นายธัญญาเรืองแก้ว สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสพฐ.

 ๓๙. นายสหชาติเหล็กชาย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสพฐ.

 ๔๐. นางพรพรรณโชติพฤกษวัน สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสพฐ.

 ๔๑. นายประชาอ่อนรักษา สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสพฐ.

 ๔๒. นางสาวกัญญาวีร์โลหะสวัสดิ์ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสพฐ.

 ๔๓. นางสาวบุญกัณฐพันธ์วัลย์มาลี สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสพฐ.

 ๔๔. นางสาวนภสรดาบทอง สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสพฐ.

คณะทำงานบรรณาธิการกิจเอกสาร“แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้”

ระหว่างวันที่๑๓-๑๗กรกฎาคม๒๕๕๑ณโรงแรมรอแยลเบญจากรุงเทพมหานคร

 ๑. นางบุญชูชลัษเฐียร ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเครื่องมือวัดผล วิทยากร

     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ๒. รศ.ดร.สมสรรวงษ์อยู่น้อย สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา วิทยากร

     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 ๓. รศ.พิศเพลินเขียวหวาน ข้าราชการบำนาญมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วิทยากร

 ๔. นางนิตยากนิษฐ์ ศึกษานิเทศก์สพท.นครราชสีมาเขต๕

 ๕. นางสาวนวลจิตถิรพัฒนพันธ์ ศึกษานิเทศก์สพท.พังงา

 ๖. นายคณิตยวงสุวรรณ ศึกษานิเทศก์สพท.ฉะเชิงเทราเขต๒

 ๗. นางธีรนุชรอดแก้ว ศึกษานิเทศก์สพท.นครนายก

 ๘. นางวนิดาปาณีนิจ ศึกษานิเทศก์สพท.ร้อยเอ็ดเขต๑

 ๙. นางจีรญาสุวรรณกาศ ศึกษานิเทศก์สพท.ขอนแก่นเขต๑

 ๑๐. นางนวภาวงษ์อินตา ศึกษานิเทศก์สพท.เลยเขต๑

 ๑๑. นางสาวจิตราพิณโอภาส ศึกษานิเทศก์สพท.กรุงเทพมหานครเขต๒

 ๑๒. นางสาวมณนิภาชุติบุตร ศึกษานิเทศก์สพท.กรุงเทพมหานครเขต๓

 ๑๓. นางเฉลิมขวัญศกุนตะฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์สพท.ตรังเขต๑

 ๑๔. นางสาวอุษาวีระสัย ศึกษานิเทศก์สพท.พระนครศรีอยุธยาเขต๒

 ๑๕. นายเชาวฤทธิ์จงเกษกรณ์ ศึกษานิเทศก์สพท.อุทัยธานีเขต๑

 ๑๖. นางพรรณพรวรรณลักษณ์ ศึกษานิเทศก์สพท.อ่างทอง



เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ ���

 ๑๗. นายวิรัตน์ชื่นเอี่ยม ศึกษานิเทศก์สพท.กาญจนบุรีเขต๑

 ๑๘. นางสาวนิภาสุขพิทักษ์ ศึกษานิเทศก์สพท.กาญจนบุรีเขต๒

 ๑๙. นายวิฑูรย์ชั่งโต ศึกษานิเทศก์สพท.สมุทรปราการเขต๒

 ๒๐. นายวีรพัฒน์กุดแถลง นักวิชาการศึกษาสำนักการศึกษาเมืองพัทยา

 ๒๑. นายวิรัตน์บรรจง ศึกษานิเทศก์สพท.มุกดาหาร

๒๒. นางสายสวาทรัตนกรรดิ ศึกษานิเทศก์สพท.พิจิตรเขต๑

 ๒๓. นายชัยณรงค์ธรรมครูปัทม์ ศึกษานิเทศก์สพท.หนองคายเขต๑ 

 ๒๔. นายณรงค์คงกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระเกศสพท.กรุงเทพมหานครเขต๑

 ๒๕. นายวิเชียรปรารมภ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินมะปรางสพท.พิษณุโลกเขต๒

 ๒๖. นายกมลสุมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีสพท.พิษณุโลกเขต๒

๒๗. นายวรทัศน์บุญโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนสารภีพิทยาคมสพท.เชียงใหม่เขต๔

 ๒๘. นายประพัฒน์จำปาไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกระต่ายเต้นสพท.กาญจนบุรีเขต๒

 ๒๙. นายประสิทธิ์บรรณศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล๑(เยี่ยมเกษสุวรรณ)

     สังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ

 ๓๐. นางสาวรัตนามุ่ยเรืองศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม

     สังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร

 ๓๑. นางพุทธิยาพื้นพรม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการศึกษา

     กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 ๓๒. นางอัจฉรามนูศิลป์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตรสพท.ขอนแก่นเขต๑

 ๓๓. นายเกรียงศักดิ์รักสงบ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาสพท.ลพบุรีเขต๒

 ๓๔. นายถวิลจันทรา รองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณสพท.สงขลาเขต๑

 ๓๕. นางหทัยรัตน์เขียวเอี่ยม รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา

     เขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร 

 ๓๖. นายยวนช้างใหญ่ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยาสพท.ลพบุรีเขต๒

 ๓๗. นางอธิภัทรสายนาค สำนักยุทธศาสตร์การศึกษาสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร

 ๓๘. ผศ.อนันทศิลป์รุจิเรข หัวหน้าศูนย์การวัดและประเมินผล

     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 ๓๙. นางกัลยาณีอุตกฤษณ์ สำนักทดสอบทางการศึกษาสพฐ.

 ๔๐. นางศุจีภรณ์อู่ทองทรัพย์ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสพฐ.  

 ๔๑. ว่าที่ร้อยตรีอุดมศักดิ์ธนะกิจรุ่งเรือง สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสพฐ.  

 ๔๒. นางสาวกิ่งกาญจน์สิรสุคนธ์ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสพฐ.  

 ๔๓. นางวิจิตราการกลาง สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสพฐ.  



��� เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 ๔๔. นายธัญญาเรืองแก้ว สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสพฐ.  

 ๔๕. นางพรพรรณโชติพฤกษวัน สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสพฐ.  

 ๔๖. นายประชาอ่อนรักษา สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสพฐ.  

 ๔๗. นางสาวกัญญาวีร์โลหะสวัสดิ์ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสพฐ.  

 ๔๘. นางสาวบุญกัณฐพันธ์วัลย์มาลี สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสพฐ.

 ๔๙. นางสาวนภสรดาบทอง สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสพฐ.

คณะทำงานบรรณาธิการกิจเอกสาร“แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้”

ระหว่างวันที่๔-๘สิงหาคม๒๕๕๑ณโรงแรมรอแยลเบญจากรุงเทพมหานคร

 ๑. นางบุญชูชลัษเฐียร ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเครื่องมือวัดผล วิทยากร

     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 ๒. รศ.พิศเพลินเขียวหวาน ข้าราชการบำนาญมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วิทยากร

 ๓. นางนิตยากนิษฐ์ ศึกษานิเทศก์สพท.นครราชสีมาเขต๕

 ๔. นางสาวนวลจิตถิรพัฒนพันธ์ ศึกษานิเทศก์สพท.พังงา

 ๕. นายคณิตยวงสุวรรณ ศึกษานิเทศก์สพท.ฉะเชิงเทราเขต๒

 ๖. นางวนิดาปาณีนิจ ศึกษานิเทศก์สพท.ร้อยเอ็ดเขต๑

 ๗. นางสาวจิราพรอัครสมพงศ์ ศึกษานิเทศก์สพท.สตูล

 ๘. นางจีรญาสุวรรณกาศ ศึกษานิเทศก์สพท.ขอนแก่นเขต๑

 ๙. นางนวภาวงษ์อินตา ศึกษานิเทศก์สพท.เลยเขต๑

 ๑๐. นางสาวจิตราพิณโอภาส ศึกษานิเทศก์สพท.กรุงเทพมหานครเขต๒

 ๑๑. นางเฉลิมขวัญศกุนตะฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์สพท.ตรังเขต๑

 ๑๒. นางสาวเพ็ญพรรณกรึงไกร ศึกษานิเทศก์สพท.พระนครศรีอยุธยาเขต๒

 ๑๓. นางพรรณพรวรรณลักษณ์ ศึกษานิเทศก์สพท.อ่างทอง

 ๑๔. นายวิรัตน์ชื่นเอี่ยม ศึกษานิเทศก์สพท.กาญจนบุรีเขต๑

 ๑๕. นางจิรวรรณนาคพัฒน์ ศึกษานิเทศก์สพท.กาญจนบุรีเขต๒

 ๑๖. นายวิฑูรย์ชั่งโต ศึกษานิเทศก์สพท.สมุทรปราการเขต๒

 ๑๗. นายวิรัตน์บรรจง ศึกษานิเทศก์สพท.มุกดาหาร

 ๑๘. นางสายสวาทรัตนกรรดิ ศึกษานิเทศก์สพท.พิจิตรเขต๑

 ๑๙. นายชัยณรงค์ธรรมครูปัทม์ ศึกษานิเทศก์สพท.หนองคายเขต๑ 

 ๒๐. นายวิชุกรมาลาวิทยา ศึกษานิเทศก์สพท.สุรินทร์เขต๑

 ๒๑. นางสาวเพชรัษฎ์แก้วสุวรรณ ศึกษานิเทศก์สพท.สระแก้วเขต๒

๒๒. นายวีรพัฒน์กุดแถลง นักวิชาการศึกษาสำนักการศึกษาเมืองพัทยา



เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ ���

 ๒๓. นายวิเชียรปรารมภ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินมะปรางสพท.พิษณุโลกเขต๒

 ๒๔. นายกมลสุมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีสพท.พิษณุโลกเขต๒

 ๒๕. นายวรทัศน์บุญโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนสารภีพิทยาคมสพท.เชียงใหม่เขต๔

 ๒๖. นายประพัฒน์จำปาไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกระต่ายเต้นสพท.กาญจนบุรีเขต๒

๒๗. นายประสิทธิ์บรรณศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล๑(เยี่ยมเกษสุวรรณ)

     สังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ

 ๒๘. นางสาวรัตนามุ่ยเรืองศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม

     สังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร

 ๒๙. นางพุทธิยาพื้นพรม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการศึกษา

     กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 ๓๐. นางอัจฉรามนูศิลป์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตรสพท.ขอนแก่นเขต๑

 ๓๑. นายถวิลจันทรา รองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณสพท.สงขลาเขต๑

 ๓๒. นายสุริยาชิณณะพงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบูรณะสพท.นครปฐมเขต๑

 ๓๓. นางหทัยรัตน์เขียวเอี่ยม รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา

     เขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร

 ๓๔. นายยวนช้างใหญ่ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยาสพท.ลพบุรีเขต๒

 ๓๕. นางอธิภัทรสายนาค สำนักยุทธศาสตร์การศึกษาสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร

 ๓๖. นางสาวเขมวดีคัมภิรานนท์ สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 ๓๗. ผศ.อนันทศิลป์รุจิเรข หัวหน้าศูนย์การวัดและประเมินผล

     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 ๓๘. นางกัลยาณีอุตกฤษฏ์ สำนักทดสอบทางการศึกษาสพฐ.

 ๓๙. นางศุจีภรณ์อู่ทองทรัพย์ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสพฐ.  

 ๔๐. ว่าที่ร้อยตรีอุดมศักดิ์ธนะกิจรุ่งเรือง สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสพฐ.  

 ๔๑. นายธำรงศักดิ์ธำรงเลิศฤทธิ์ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสพฐ.  

 ๔๒. นางสาวกิ่งกาญจน์สิรสุคนธ์ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสพฐ.  

 ๔๓. นางวิจิตราการกลาง สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสพฐ.  

 ๔๔. นายธัญญาเรืองแก้ว สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสพฐ.  

 ๔๕. นางพรพรรณโชติพฤกษวัน สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสพฐ. 

 ๔๖. นายประชาอ่อนรักษา สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสพฐ.  

 ๔๗. นางสาวกัญญาวีร์โลหะสวัสดิ์ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสพฐ. 

 ๔๘. นางสาวบุญกัณฐพันธ์วัลย์มาลี สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสพฐ.  

 ๔๙. นางสาวนภสรดาบทอง สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสพฐ.



��� เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

คณะทำงานทบทวนปรับปรุงเอกสาร“แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้”

ระหว่างวันที่๘-๑๓มีนาคม๒๕๕๒ณโรงแรมจอมเทียนปาล์มบีชโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ทพัทยาจ.ชลบุรี

 ๑. นางบุญชูชลัษเฐียร ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเครื่องมือวัดผล วิทยากร

     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 ๒. รศ.ดร.สมสรรวงษ์อยู่น้อย สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา วิทยากร

     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 ๓. ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ศิลาเดช มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจ.ราชบุรี วิทยากร

 ๔. นางสาวศุภลักษณ์คูหาทอง ศึกษานิเทศก์สพท.อุดรธานีเขต๑

 ๕. นางนิตยากนิษฐ์ ศึกษานิเทศก์สพท.นครราชสีมาเขต๕

 ๖. นายวิรัตน์บรรจง ศึกษานิเทศก์สพท.มุกดาหาร

 ๗. นางสายสวาทรัตนกรรดิ ศึกษานิเทศก์สพท.พิจิตรเขต๑

 ๘. นายชัยณรงค์ธรรมครูปัทม์ ศึกษานิเทศก์สพท.หนองคายเขต๑ 

 ๙. นายดำรัสสีหะวีรชาติ ศึกษานิเทศก์สพท.ภูเก็ต

 ๑๐. นายดุสิตหังเสวก ศึกษานิเทศก์สพท.นครปฐมเขต๑

 ๑๑. นางรวงทองถาพันธ์ ศึกษานิเทศก์สพท.เพชรบูรณ์เขต๒

 ๑๒. นางสาววราภรณ์วงศ์ใหญ่ ศึกษานิเทศก์สพท.พะเยาเขต๒

 ๑๓. นายสมนึกดาดี ศึกษานิเทศก์สพท.เชียงรายเขต๔

 ๑๔. นางศิริพรสุวรรณศรี ศึกษานิเทศก์สพท.ระยองเขต๑

 ๑๕. นายเจริญพรประสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์สพท.ตราด

 ๑๖. นายสุชินนามจันทร์ลักษณ์ ศึกษานิเทศก์สพท.เชียงใหม่เขต๔

 ๑๗. นางแพรวพรรณจันทร์อัมพร ศึกษานิเทศก์สพท.อุดรธานีเขต๔

 ๑๘. นางชุลีพรสุระโชติ ศึกษานิเทศก์สพท.ลพบุรีเขต๒

 ๑๙. นายบุญธรรมทั่งทอง ศึกษานิเทศก์สพท.ชัยนาท

 ๒๐. นายสมหวังคันธรส ข้าราชการบำนาญสพท.เชียงใหม่เขต๑

 ๒๑. นายพูลศักดิ์พงษ์พิพัฒน์วัฒนา หัวหน้าฝ่ายวิชาการสำนักการศึกษาเมืองพัทยา

๒๒. นายวีรพัฒน์กุดแถลง นักวิชาการศึกษาสำนักการศึกษาเมืองพัทยา

 ๒๓. นายวิเชียรปรารมภ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินมะปรางอ.เนินมะปรางจ.พิษณุโลก

 ๒๔. นายประสิทธิ์บรรณศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล๑(เยี่ยมเกษสุวรรณ)

     สังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ

 ๒๕. นางสาวรัตนามุ่ยเรืองศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม

     สังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร



เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ ���

 ๒๖. นางอัจฉรามนูศิลป์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตรอ.เมืองจ.ขอนแก่น

๒๗. นายถวิลจันทรา รองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณอ.เมืองจ.สงขลา

 ๒๘. นายสันติสุขทรัพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสนา“เสนาประสิทธิ์”

     อ.เสนาจ.พระนครศรีอยุธยา

 ๒๙. ผศ.อนันทศิลป์รุจิเรข หัวหน้าศูนย์การวัดและประเมินผล

     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 ๓๐. ว่าที่ร้อยตรีชาตรีไชยโยธา โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์อ.เมืองจันทร์จ.ศรีสะเกษ

 ๓๑. นางอัมพวันอ่วมแจง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์อ.เมืองจ.อุตรดิตถ์

 ๓๒. นางนิตยาคงทอง โรงเรียนบ้านห้วยห้างอ.บ้านนาเดิมจ.สุราษฎร์ธานี

 ๓๓. นางสาวอัมพรวิชัยศรี โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร

 ๓๔. นางสาวกนกวรรณอุ่นใจ โรงเรียนสันกำแพงอ.สันกำแพงจ.เชียงใหม่

 ๓๕. นางเสาวภาบุญชู โรงเรียนทุ่งสงอ.ทุ่งสงจ.นครศรีธรรมราช

 ๓๖. นายสดุดีวีระพจนานันท์ โรงเรียนเทศบาล๑(บ้านชุมแสง)อ.ชุมแสงจ.นครสวรรค์

 ๓๗. นางกวีกานต์ทรัพย์เจริญ โรงเรียนเทศบาล๖(วัดตันตยาภิรม)อ.เมืองจ.ตรัง

 ๓๘. นางสาวสุรภีหนูเรียงสาย โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยาอ.เมืองจ.ระยอง

 ๓๙. นางพวงเพ็ญเปล่งปลั่ง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมอ.เมืองจ.ชัยนาท

 ๔๐. นายยงยุทธอุทธิยา โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมอ.ท่าวังผาจ.น่าน

 ๔๑. นายพิเชษฐ์จันทร์ผ่อง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์อ.หล่มสักจ.เพชรบูรณ์

 ๔๒. นางพรทิพย์เพิ่มคำ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยอ.หาดใหญ่จ.สงขลา

 ๔๓. นางศรณีคุปติปัทมกุล โรงเรียนวัดลาดปลาดุกอ.บางบัวทองจ.นนทบุรี

 ๔๔. นางพรพิมลบุญโคตร โรงเรียนดอยสะเก็ดอ.ดอยสะเก็ดจ.เชียงใหม่

 ๔๕. นางสาวอุทัยวรรณสายพัฒนะ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงพิทยาคมอ.คลองหลวงจ.ปทุมธานี

 ๔๖. นายไตรรงค์เจนการ ข้าราชการบำนาญสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

 ๔๗. นางประไพปาสาณพันธุ์ ข้าราชการบำนาญสำนักทดสอบทางการศึกษา

 ๔๘. นางกัลยาณีอุตกฤษฏ์ สำนักทดสอบทางการศึกษา

 ๔๙. นางนงค์นิตสดคมขำ สำนักทดสอบทางการศึกษา

 ๕๐. ว่าที่ร้อยตรีอุดมศักดิ์ธนะกิจรุ่งเรือง สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  

 ๕๑. นางศุจีภรณ์อู่ทองทรัพย์ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  

 ๕๒. นางสาวกิ่งกาญจน์สิรสุคนธ์ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  

 ๕๓. นายธัญญาเรืองแก้ว สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

 ๕๔. นางพรพรรณโชติพฤกษวัน สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

 ๕๕. นายประชาอ่อนรักษา สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  



��0 เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 ๕๖. นางสาวกัญญาวีร์โลหะสวัสดิ์ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  

 ๕๗. นางสาวนภสรดาบทอง สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  

 ๕๘. นางสาวปาณิตาวัฒนพานิช สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

คณะทำงานทบทวนปรับปรุงเอกสาร“แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้”

ระหว่างวันที่๒๒-๒๗มีนาคม๒๕๕๒ณโรงแรมรอแยลเบญจาสุขุมวิท๕กรุงเทพมหานคร

 ๑. นางบุญชูชลัษเฐียร ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเครื่องมือวัดผล วิทยากร

     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 ๒. รศ.ดร.สมสรรวงษ์อยู่น้อย สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา วิทยากร

     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโวฒ

 ๓. นางสาววดาภรณ์พูลผลอำนวย ศึกษานิเทศก์สพท.นครราชสีมาเขต๔

 ๔. นางสาวศุภลักษณ์คูหาทอง ศึกษานิเทศก์สพท.อุดรธานีเขต๑

 ๕. นางนิตยากนิษฐ์ ศึกษานิเทศก์สพท.นครราชสีมาเขต๕

 ๖. นางเฉลิมขวัญศกุนตะฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์สพท.ตรังเขต๑

 ๗. นายฉัตรชัยวายุวรรธนะ ศึกษานิเทศก์สพท.กาญจนบุรีเขต๑

 ๘. นายวิรัตน์บรรจง ศึกษานิเทศก์สพท.มุกดาหาร

 ๙. นางสายสวาทรัตนกรรดิ ศึกษานิเทศก์สพท.พิจิตรเขต๑

 ๑๐. นายชัยณรงค์ธรรมครูปัทม์ ศึกษานิเทศก์สพท.หนองคายเขต๑ 

 ๑๑. นางธีรนุชรอดแก้ว ศึกษานิเทศก์สพท.นครนายก

 ๑๒. นางสาวอุษาวีระสัย ศึกษานิเทศก์สพท.พระนครศรีอยุธยาเขต๒

 ๑๓. นางสาวนวลจิตถิรพัฒนพันธ์ ศึกษานิเทศก์สพท.พังงา

 ๑๔. นายดำรัสสีหะวีรชาติ ศึกษานิเทศก์สพท.ภูเก็ต

 ๑๕. นายดุสิตหังเสวก ศึกษานิเทศก์สพท.นครปฐมเขต๑

 ๑๖. นางสาวนิภาสุขพิทักษ์ ศึกษานิเทศก์สพท.กาญจนบุรีเขต๒

 ๑๗. นายบุญธรรมทั่งทอง ศึกษานิเทศก์สพท.ชัยนาท

 ๑๘. นางสาววราภรณ์วงศ์ใหญ่ ศึกษานิเทศก์สพท.พะเยาเขต๒

 ๑๙. นายฉรัตไทยอุทิศ ศึกษานิเทศก์สพท.ชลบุรีเขต๑

 ๒๐. นายเจริญพรประสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์สพท.ตราด

 ๒๑. นางนิรมลโพธะ ศึกษานิเทศก์สพท.สมุทรปราการเขต๒

๒๒. นายสุชินนามจันทร์ลักษณ์ ศึกษานิเทศก์สพท.เชียงใหม่เขต๔

 ๒๓. นางแพรวพรรณจันทร์อัมพร ศึกษานิเทศก์สพท.อุดรธานีเขต๔

 ๒๔. นางรัชนีวรรณศรีเอี่ยม ศึกษานิเทศก์สพท.ลพบุรีเขต๒



เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ ��1

 ๕๖. นางสาวกัญญาวีร์โลหะสวัสดิ์ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  

 ๕๗. นางสาวนภสรดาบทอง สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  

 ๕๘. นางสาวปาณิตาวัฒนพานิช สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

คณะทำงานทบทวนปรับปรุงเอกสาร“แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้”

ระหว่างวันที่๒๒-๒๗มีนาคม๒๕๕๒ณโรงแรมรอแยลเบญจาสุขุมวิท๕กรุงเทพมหานคร

 ๑. นางบุญชูชลัษเฐียร ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเครื่องมือวัดผล วิทยากร

     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 ๒. รศ.ดร.สมสรรวงษ์อยู่น้อย สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา วิทยากร

     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโวฒ

 ๓. นางสาววดาภรณ์พูลผลอำนวย ศึกษานิเทศก์สพท.นครราชสีมาเขต๔

 ๔. นางสาวศุภลักษณ์คูหาทอง ศึกษานิเทศก์สพท.อุดรธานีเขต๑

 ๕. นางนิตยากนิษฐ์ ศึกษานิเทศก์สพท.นครราชสีมาเขต๕

 ๖. นางเฉลิมขวัญศกุนตะฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์สพท.ตรังเขต๑

 ๗. นายฉัตรชัยวายุวรรธนะ ศึกษานิเทศก์สพท.กาญจนบุรีเขต๑

 ๘. นายวิรัตน์บรรจง ศึกษานิเทศก์สพท.มุกดาหาร

 ๙. นางสายสวาทรัตนกรรดิ ศึกษานิเทศก์สพท.พิจิตรเขต๑

 ๑๐. นายชัยณรงค์ธรรมครูปัทม์ ศึกษานิเทศก์สพท.หนองคายเขต๑ 

 ๑๑. นางธีรนุชรอดแก้ว ศึกษานิเทศก์สพท.นครนายก

 ๑๒. นางสาวอุษาวีระสัย ศึกษานิเทศก์สพท.พระนครศรีอยุธยาเขต๒

 ๑๓. นางสาวนวลจิตถิรพัฒนพันธ์ ศึกษานิเทศก์สพท.พังงา

 ๑๔. นายดำรัสสีหะวีรชาติ ศึกษานิเทศก์สพท.ภูเก็ต

 ๑๕. นายดุสิตหังเสวก ศึกษานิเทศก์สพท.นครปฐมเขต๑

 ๑๖. นางสาวนิภาสุขพิทักษ์ ศึกษานิเทศก์สพท.กาญจนบุรีเขต๒

 ๑๗. นายบุญธรรมทั่งทอง ศึกษานิเทศก์สพท.ชัยนาท

 ๑๘. นางสาววราภรณ์วงศ์ใหญ่ ศึกษานิเทศก์สพท.พะเยาเขต๒

 ๑๙. นายฉรัตไทยอุทิศ ศึกษานิเทศก์สพท.ชลบุรีเขต๑

 ๒๐. นายเจริญพรประสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์สพท.ตราด

 ๒๑. นางนิรมลโพธะ ศึกษานิเทศก์สพท.สมุทรปราการเขต๒

๒๒. นายสุชินนามจันทร์ลักษณ์ ศึกษานิเทศก์สพท.เชียงใหม่เขต๔

 ๒๓. นางแพรวพรรณจันทร์อัมพร ศึกษานิเทศก์สพท.อุดรธานีเขต๔

 ๒๔. นางรัชนีวรรณศรีเอี่ยม ศึกษานิเทศก์สพท.ลพบุรีเขต๒

 ๒๕. นางสาวเพชรัษฏ์แก้วสุวรรณ ศึกษานิเทศก์สพท.สระแก้วเขต๒

 ๒๖. นางสมบูรณ์ทยาพัชร ศึกษานิเทศก์สพท.นครปฐมเขต๒

๒๗. นางจิรวรรณนาคพัฒน์ ศึกษานิเทศก์สพท.กาญจนบุรีเขต๒

 ๒๘. นางอธิภัทรสายนาค สำนักยุทธศาสตร์การศึกษาสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร

 ๒๙. นายพูลศักดิ์พงษ์พิพัฒน์วัฒนา หัวหน้าฝ่ายวิชาการสำนักการศึกษาเมืองพัทยา

 ๓๐. นายวีรพัฒน์กุดแถลง นักวิชาการศึกษาสำนักการศึกษาเมืองพัทยา

 ๓๑. นายวิเชียรปรารมภ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินมะปรางอ.เนินมะปรางจ.พิษณุโลก

 ๓๒. นายวิโรจน์คำนึงคุณากร ผู้อำนวยการโรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์อ.ธารโตจ.ยะลา

 ๓๓. นายวิชิตพลบำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษารัชมังคลาภิเษก

     อ.น้ำพองจ.ขอนแก่น

 ๓๔. นายประสิทธิ์บรรณศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล๑(เยี่ยมเกษสุวรรณ)

     สังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ

 ๓๕. นางสาวรัตนามุ่ยเรืองศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล๑วัดพระงาม(สามัคคีพิทยา)

     อ.เมืองจ.นครปฐม

 ๓๖. นางอัจฉรามนูศิลป์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตรอ.เมืองจ.ขอนแก่น

 ๓๗. นายเกรียงศักดิ์รักสงบ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาอ.ชัยบาดาลจ.ลพบุรี

 ๓๘. นายยวนช้างใหญ่ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยาอ.ชัยบาดาลจ.ลพบุรี

 ๓๙. นายอัมพรชมเด็จ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีอ.โพธารามจ.ราชบุรี

 ๔๐. ว่าที่ร้อยตรีชาตรีไชยโยธา โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์อ.เมืองจันทร์จ.ศรีสะเกษ

 ๔๑. นางสุภรณ์ตั้งตระกูล โรงเรียนวัดเขมาภิรตารามอ.เมืองจ.นนทบุรี

 ๔๒. ผศ.อนันทศิลป์รุจิเรข หัวหน้าศูนย์การวัดและประเมินผล

     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 ๔๓. ผศ.อารมณ์อุตภาพ คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

 ๔๔. นางกัลยาณีอุตกฤษฏ์ สำนักทดสอบทางการศึกษาสพฐ.

 ๔๕. นายวิศิษฐศักดิ์แสงพรหมศรี สำนักทดสอบทางการศึกษาสพฐ.

 ๔๖. นายธำรงศักดิ์ธำรงเลิศฤทธิ์ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสพฐ.

 ๔๗. นางศุจีภรณ์อู่ทองทรัพย์ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสพฐ.  

 ๔๘. นางสาวกิ่งกาญจน์สิรสุคนธ์ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสพฐ.  

 ๔๙. นายธัญญาเรืองแก้ว สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสพฐ.

 ๕๐. นายสหชาติเหล็กชาย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสพฐ.  

 ๕๑. นางพรพรรณโชติพฤกษวัน สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสพฐ.  

 ๕๒. นายประชาอ่อนรักษา สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสพฐ.  



��� เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

พิมพ์ที่  โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจำกัด
  ๗๙ถนนงามวงศ์วานแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร๑๐๙๐๐

  โทร.๐-๒๕๖๑-๔๕๖๗โทรสาร๐-๒๕๗๙-๕๑๐๑

  นายโชคดีออสุวรรณผู้พิมพ์ผู้โฆษณา

 ๕๓. นางสาวสุภาวดีตรีรัตน์ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสพฐ. 

 ๕๔. นางสาวกัญญาวีร์โลหะสวัสดิ์ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสพฐ.  

 ๕๕. นางสาวบุญกัณฐพันธ์วัลย์มาลี สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสพฐ.

บรรณาธิการกิจขั้นสุดท้าย

 ๑. นางศุจีภรณ์อู่ทองทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

     สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสพฐ.  

 ๒. นางสาวกิ่งกาญจน์สิรสุคนธ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

     สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสพฐ.  

 ๓. นายธัญญาเรืองแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

     สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสพฐ.

 ๔. นายสหชาติเหล็กชาย นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

     สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสพฐ.  

 ๕. นางพรพรรณโชติพฤกษวัน นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

     สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสพฐ.  

 ๖. นางสาวสุภาวดีตรีรัตน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

     สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสพฐ. 

 ๗. นายประชาอ่อนรักษา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

     สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสพฐ.  






